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Poezje Kwriniieiza Brodziskiego s najwybi-

tniojszejn zja^*iskieiii nasosego preromantyzmu. Kie-

runek le^i dostaje si do Polski jeszcze w w. XVIII,

ale a do i^ysU^ietua autora Pieni rolników odgrywa
waniejsz;^ rol tylko w zakresie teorji, krjiyki lite-

rackiej. Pojawiay si >N"ic u nas ju przed r. 1815

niiak postulaty reform i mielsze jeszcze krytyki pa-

nujcego pseudoklasycyzrau, w Iwórczoci jednak oty-

ginafciej, w poezji ówczesnej, zauway mona byo
baitlzo skronme tylko i nieznaczne próby nowoci.

/aBum MickieA^icz dokona moc genjanego talentu

dziea cattcowitej przebudowy, stwórz}' nowy jzyl^,

styl... jednem sowetn — now poezj i zainauguruje

w ten spos^ polski romantyzm, w okre&ie przejcio-

wj-m, przygotowatwczym, zrywajcym z pseudoklasy-

cyzmem raczej fKxl ^\'zgldeln treci ni formy, na samo

c3X>o nowalorów >\7suNva si — autor Wiesawa.

I

YCIORYS BRODZISKIEGO

Lata dzieciAttwa I szkoy. Kazimierz Maciej Bro-

dziski urodzi si 8. marca 1791 r. we ^'si Królówce

V
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. l.\t i/.il. .1. I 1'oiiicj dzierawc w do-

bnch hr. M<> /mi i '^>; mitka, Fraflcbzka s Radzi-

kcm-skch. iHiMil.i |ii/ \N 171M r., poczism ojciec prze-

nió&lsx}' sir (io |Kil>liskii
J IJpnicy dcrfnej, otenU si po-

wiórnie, z Ann Fichhnusern. Nies2cscili^'e dzied

z pierwszego malestwa. przeladowane przezz nub-

cochc. a niedo energicznie bronione przez ulegaj-

cego jej we wsz^n^tkiem ojca, iMuekaj z domu i lulaj

si po w&i, klóra przygarna je litociwie i roofiowiada

u dobrej, kochajcej matce, szczepic w ich diwzach

gboki dla niej kult. Tak wic obdarzone z natury

tkliw ucaiciowoici serce Kazimierza, spragnione mi-

oci. piesaosBoly, znajduje lo wszystko nie w demu n>-

dzicielskim. aie u lud t. Std te owo przywizanie,

w^dzaczno, jak cae ycie dla odczuwa, a take

stale idealizowiuiie jego charakteru i sposobu ycia;

wiedy te pozna pr2t\'izy autor Wiesawa zwyczaje

i obnEdy oraz pieni i podania ludowe; i ju wtedy

utrwaJia si na cale ycie jego gilxiica, arliwa re-

ligijno.

W ósinNin' roku ycia zstczyna uczszcza do

szkóki (niemieckiej) w ssiedniej Lipiiicy murowanej;

niestety wskutek ptuiujcego w niej s>'stemu germani-

zacyjnego. l)eflnylnej surowoci nauczyciela, a tekte

niechci daeci wiejsidch do »sdac)cica«. nauka w niej

staje si tylko ródem udrcze dla Kazimierza, nie

prz>'nosi mu adnego niemal poN-tku. Kiedy w r. 1800

odda go oj(»oc do szkoy w Tarnowie, musiai tam za-

caa^ nauk znowu od pierwszej klasy i dofxiefx> po
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teka ojaw^skiej,

jakim tchnrl

drzeja z pr/

^kim, udziel

khuiem •

raelodji* .w....,^.

i^umiazjuTn. \^ arunk ko-
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w jzyku nkniiedcMn s^

mu z pomoc staTsz>' brak,

I nad akn aerdecBi

vania, co wicej, wpy-
ierunku catej jego przy-

si obaj do Krakowie aie

(1 (U wie o imierol ojca. Z po-

)\v musi Kazionierz, ukocz>'>^'szy

t. przerwa studja i rok 1805/6

wsi Rajbrodzie; pod ^'pywem
ci bud2 si w akn wtedy po

1. wertuje wic szcztki biUjo-

le na stiThu; zaipal dla poezji,

'' wie rozmowy An-
loontym Reklew-

i-az i jeanu, i za kh przy-

Atereze,
i

ij^c sowa pod

M.>.vi»ek (Eleijj<. u.- matki).

W locie 1806 r, polQcz>' si znowu z Andrzejem

u stryja, proboszcza w Wojniczu, u które- skupio si
cale grono sierot po zmarych braciach. Znalazszy si
po rac paerw:9zy w towar^^st^-ie ludzi wyksztaconych

i kulturalnyci, odczuwa zrazu tx>lenie t>rak znajomo-

Mii form towarzyskich (sAd niemiao, kióca zo-

staa mu na cale ycie); powoK przecie oswaja go

nieco stryjecana ostra. Szczsna: Kawmierz paia dla

niej aentymentelfiem, odwzajemnianem przez ni uczu-

rjonmanem na c^rtanych wspólnie romansach

kOKsh, a póóiiej zachowa dla niej do koca y-
cia gorc ^"dgirmo. Andrzej interesuje si znowu



/\ A > VIII si talentom poetSKUm bni^ ^ifajf^

ii^«r .e w«runkie«n i istot- poct>xaioci

kir rujo jef;o [iróbanii, oras lektur« (obok

' XVIII w, laktc GcHsncr, Haller). Nic

t w tak si)rz)'jaj9€<^j aimoslerae Kazi-

hiidzil si pod ^Ygldem uniyso>^'yin.

^tarlizoway m na cale iyeie jego

„ ilv aiKta) ki4>ruiu4c daAattt/a roz-

lo tci gdy w jcsietii 1806 r. juialay.! si znowu
y— '' •-. :— -n wiadomie i ce-

I t ti^ zwraca swym
t:i leniem poetyckim i zapaem do ksiek uwa^ pro-

f I mu U'l
' ^'>-

u,...
,

j j. za uc-z\ ^. . ^-

|>tn'tnie Jc^cyka francu«ikii w Wojniczu Aadrzej,

tak teraz .Kazidnier?. zji i skupia kolo

siebie ^ono !
' ' ' M* '• e-

romski i t. ! in

brata, kt i ije mu nawet tematy, glówiwe w za-

kresie anaki 'y-

k6w i z^^-"*- ' xw.. ^ ;,,.. ,
...,bu-

kowa V . Irzcj w swym zbiorku Zabawki

wierszem (1807/8). Z wierszy naipisanych samodad-

nie nlpikniejszy jesl al na mier ida (1806).

elegja z poiKodu zateoiicia kolegi. — ^
'

. ' uiek sdcól

niemieckich. pooBba^ony prz>'tem oddziaywania do-

mu rodzidd9kMig(V nie miaJl, rzecz praalai uiwiado-

miene narodowego^ ^^'\c te w 1809 r. Uumaczy Col-

lina Landwehrlieder i o mao nie dostaje si do Ter-
•ianum; ae a|)a^ jaki ogaml Galicj po wybuchu



wojny Austrji z V — ' n (i Ksistwem Warszaw-
skieni). oddala i a iczziie i zafMtlwado), wb-
imt po ukoikzeniu giiniiazjum, w szeregi wojska Ksi-
stwa Warszawskiego (1809 r).

Lata tttby wojskowe) i tuactwa. Dawny przy-

jaciel Andrzeja, kapitan Beklewski, przyjmuje Kazi-

iiienaa w Krakowie do 12. kocupanji artyler}i pieszej

1 leras spdza on pótora roku w Krakowie; ju we
wrzeink aoslaje aterantem, ale suba wojskowa zo-

stawia mu duo czasu wolnego^ który te wyzyskuje

dla dalszej pracy nad swem wyksztaJoeniem. Lata te

dla rozwoju duchon^ego Brodziskiego twrdso wane:
atmosfera entuzjaannu patrjoCycznego w Krakowie, za-

bytki przeszoci — uwiadamiaj go narodowo i roz-

ipalaj" • '-—ric nuk)ci ojczj-zny na caie ycie; wy-
raiiu lego zwrotu w ówczesnych jego poezjaci,

•rawie wj-lcznie patrjolycznyci, pwwiconych czy-

ncm legjonów i Napoleona. Równoczenie uzupenia
<;\v<^ w\ksatak3enie, uczszczajc jako wolny sucliacz

M)y w Uniwersytecie Jagielloskim, korzysta

te z bibljotek i z teatru, zwaszcza podczas gociny
trupy Bogusawskiego. Zawizuje liczne znajomoci,

z profesorami uniwersytetoi. jak Przybylskim, Skawi-
skim, to w sferach mieszczastwa kralDiywBkiego; ser-

deczna przyja ^czy go z Ambroym Grabowskim,
m-iwu-^ patmitek przesdooi i staym dostawc lektury,

zy jednak wpyw wywiera na sam Rekkw-
ki. poeta hacit] mski, onierski od tkliwego An-

(Irzeja, co za najwaniejsae, awracajcy si w sielan-

kach od gessnenifwsldego sentymentaizmu do realiami

w ot»aaach ludu polskiego.
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W r. 1811 cUNtaje %\ Brodiiaki na jokii em do

Modlinie kont>'nuuje i tu swe studja om prace lite-

rackie, kire jednali praewajbnie zaginy. pocMn mia-

nowany 1. Ustopada 1812 drugim ponicsniliiem, bicm
uddal w wyprawie na Moskw. Praediodsi bardso

eifikie chwile, traci brata i Reklewskiego. wkoAcu

wraca piesso na Warsswwf do Krakowa. Nie maj^
rodków^ do ycia, anowu aeciga si do armji ksicia

Jócefa i wynnai pod Lipsk. Sscsegóy Icampariji 1813 r^

oraz liczne wiersae ówcaeane uradoway si w Dzien-

nidku wojskowym, watoem iwwdectwie ówcjwifgo

je0o nastroju i slopnia roswoju umysAowego. Rankny
w Mtwie pod Lipskiem, dostaje si do niewoli pru-

skiej, a wyfniBDCZony ^raca do kraju, zniechcony osta-

tecanie do z»wodu wojskow«9o, tak zupehiie nie od-

powiadajcego caej jego naturae, upodt^Nmioni, a takie

warunkom fi2ycznyiii.

Nie maj^ o co r^ zacsp] ns

po Icirwnych (w Poznaniu, S>\ .^._...... «.wt);

mearooftkywanie wyzjrakuje kaid9 sposobno^ dla uzu-

pehaenia swego wyksztacenia, prowadzi w tym cdu
korespondencj z Grabowskim i Sotwiskim, czyta

duo dziet powaAnych. filoaofkznych; obok literatury

pol&uej. nienucckiej i staroytnej, teraz dopiero po-

znaje bliej literat«n* franoi ' rcsuj^c si w niej

najwicej sieankcpisarzami ^.' <-, Lcgouv i t. p.);

rA>»nie i w jego twórczoci poetyckiej ówczesnej na

pierwszy plan wysuwaj ei sielanki.

11$ kruku warszavtkin. W poowie 1814 r. udaje

si Brodziski do Warszawy i osiada tam ju na stae,

zadowalajc si aram baidao skromnemi posadMiii
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w Icctnisjach mini eh i t p. Uwag ogóu

na siebie wnet pi^^iuiij nrgj^ Na wpr^^ '— •'- --f-^k

ks. Józefa (deidanuMral j publicznie c

dorobU Elsiwr) — i odl^ bardzo sz>i>ko wyrabia so-

bie stosunki w wanzawskim wiecie UteraduTn. Ua-
twili mu to zapewne wolnotnularse; gdy pocignity

wzniosem] iaslami humanitamo-Iiberakiemi wstpi
zaraa po j>rzybyciu do Warszawy do loy Iz>'dy, której

mtr2ean byl sam Osiski. W pracach woUiomularzy

bra ywy udzia, doszed do (V.) stopnia kawalera

szkockiego, piastowa w Iz>'dzie urzd mówcy, w 1819

za ZDsIal sekretarzem caego Wielkiego Wschodu. Pi-

sa te liczne wiersze i lyroszur\' woLnomularskie, tu-

maczy Wolnego mularza Kotzebuego i Templarjuszów

Raynouarda. Do wolnomularstwa narodowego uka-
siskiego by zdaje si równie zapisany, ale nie >ral

czynnego ud<ziahi w jego pracach.

Osiski wyn^it mu ju w 1815 r. stanowisko se-

kretarza teatru warszawskiego, wprawdzie bezpatne,

ale uatwiajce stosunki w w^iecie artystycznym i mu-
zycznjnn; \^ytr^'a na nie-m Brodziski a do 1821 r.,

zajty cenzura literack utworów dramatycznych, zglo-

saonych do teatru, obowizany do dostarczania pieni,

kantat na urocz>'ste obchody; tumaczy te liczne dra-

maty francuskie i niemieckie (dla literatury waniej-

sze z nich przekady Mnrji Stuart Schillera, Safony Grill-

parcera, Ahufara Diicisa), dostarcza te do o^r libret

timiaczonych lub nawet oryginalnych (Kalmara do

iuz>'4ci Kurpiskiego). Zaraz od pocztku wszed
\ Ititsae stosunki ze znawca literatury niemieckiej.

I <<•] Ilkowskim, red^torem Pamitnika Warszawskiego,
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i r. 1820 czlonkieni redskcji.

(ta si wres' ilaloo
> Po bezow

—

j^.i nanicM

/4i lub sekretarza w Uni-

Askim, obejmuje w 1818 r. posad
\X. Pijarów na oliborzu,

i szkole wojewódzkiej. Pra-

I orliwie, a jak kochali i ce-

^ wiersz mi dzie jego imie-

(rkps. Bibl. Jag. 6122);

! naliczanie wypowiada

U z tych lat

wrrsytecie

mucsycicln nn

uosy le w icli

CUje na tem polu I

nil go uczniowie, ^

nin przes nich mu ..

pogld^ swe na wycli<

w pick<iych artykuach pi-

Mimo tylu zaj >

GJM na dalsza prac i : , -

tyck. W Pamitniku Warszawskim, Tygodniku pol-

skim i zagranicznym. Pamitniku naukowym i t. p.

drukuje liczne wierase^ w liczbie ich take Wiesawa

(1820X oraz tlumacsenla z literatury fraiicuskiej (Pie-

ini Madagaskaru), niemieckiej (Schiller, Herder. Gó-

Ihe), angielskiej (Osjan. Walter ScoU): ju od 1819 r.

zao^na si praca nad przekadami pieni sowiaskich.

W^>ólprBca w iealrae, pisanie teitstów do kantat, libret

do oper, oraz oaobiste stosunki i d>*sku.sje w wiecie mu-
zycznym, z Elsnerem, Kurpiski- ' '

—
•

* —w-^- niu-

^*k do szeref!u jego wierszy (

l

/ iw.

z muzyk Elsnera) zwracaj uwag jego na .stron mu-
tykaki poezji, t. j. na kwestj t zw. yAv^

Równoczenie prowadzi baitho

nad hJsiorj« UteraAury powueefanej i .i
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^pyMtira Hcrdera, Schillera, obu Schleglów, p. de Stacl

i t p. W duetecfa trojga ostakiich infownuje si grun-

towniie o tak gHinym wówcaeas, ale supekue myinie

u nas ittounMafiym romantyzmie i w roaq>nKwie O kla-

sycznoici i romantycznoci (1818) wykada pnuwdziiwe

jego auKzecide, oraz zajmuje wobec niego stanowiska

Zwakaa wic pogldy, jakoby klasycynn oaiactal tylko

literalur francuska a romantyan tylko Utoraftur nie-

miecka, nie obce dla Polski naladowania ani klasy-

c}-2Dnu fnifkoiiskiegot ani romantyamu niemieckiego,

lecz wytworzenia wasnego, polskiego klasycyzmu i ro-

mantyzmu. Oba te kierunki uznaje bowiem za r6wiiD-

uprawnioae. co wicej, widzc w klasycyane liteflH

tur opart« o wzory, pielgnujc artyzm, sztuk, za
w romantyzmie — saonorodn, opart o natur, pier-

wiastki ludowe, i std cenic w piefw^sz>'m gównie for-

m, w drugim za tre, zaleciby chtnie jako program

dla Podski literatur nairodow, w treci romantyczn,

w fonnie raczej klaisyczn. W latach 1819—21 ogtasza

w Pam. Warsz. szereg dalszych nu^mkw lUerackkh:

O poetycznej literaturze niemieckiej. O wdziku natu-

ralnoci. Listy o literaturze polskiej. Myli o deniu
polskiej literatury, O pieniach ludowych i i. p.

Profesor Uniwersytetu. Rok 1821 2 jest przeo-

mo\^- Nv yciu Brcxlziskiego, zaszo w nim duo bar-

d/ vch dla zdarze i zmian. I tak w 1821 r. po-

j;i. V pierwsza edycja duorowa jego poezyj.

w dwóch tomikach, zawierajca jednak tylko wybór

ierszy z epoki wananwaldej. Dnia 12. lut. 1821 bra po

II- - '--* -V posiedzeniu Towarzyst>\'a przy-

ja. 'oek przybrany, a w r. 1823 wy-
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brano go <v.i> :i!.i<m r/yimym. Cs3ftinym i

biftao, bo te/, w ]irac;u-h i pro^nunie Tow«rz> la.i ^:.i

UmI odbicie wlasnyrh ideaów i d^^: iwiic odcsyty-

wal na poftiodiccMach swe rozprawy oraz poezje i dru-

kowa) je w /' -'yich. brai udxiai w dyskusjach, opra-

cowywa II) <y o organizacji Towon^twa. oce-

nia d»ea przedstawione, pracowa w deputacji dla

ustalenia o' i t p. W 1822 r. obj;>J wraz ze

Slcarbklem .Izkim rr<ial(cjv Pam. Warsz. po

Benliiowskini, równoczenie znA zosta profesorem nad-

zw}'ca»jnyni Ii<erainry polskiej w l'niwersytecie war-

saawakim: w r. 1823 powerzon tnkie sekretarjat

USwersytetu. kie<iy za 10. p:i/ ka 1824 r. zo-

y doktorat zosta (w 1826 r.) profesorem z^-yczajnym,

wreszcie od 1829 r. czonkiem Rady > iej.

Wyciada) at do 1831 r. w trzech godzin.

•

'Wo,

obejmujc ca historj literatury od t/is' a najda-

wniejszych a do chwili wspóczesnej, a ^^-ykady te

w aposoe pojmowania ilstorji literatury reprezentuje

now^ epok, stanowi pierwsza i to udai pró> trak-

towania literatury hi5ior}'cznego i porównawczego. Nie-

stety nie ^'ydruko^a ich, tekst przygotowany do druku

za^n, std te wydanie ich z 1872 r. oparte jest tylko

na miljonach. Oprócz liiemtury w>id»dal równie sty-

listyk, a od 1823 r. — po Zutielewiczu — take este-

tyk. Jak powanie pojmowa swe oboi^i^i i jak t>ar-

dao troszczy si o dobro modzie>'. iwiadcz^ ówczesne

jego pisma peda^pogiczne^ np. Program uujkladów. prse-

dfeteny Radzie uniw. na rok 1823/4 (BietAi Uniw.

Wanz., III, 427—435), lub mo>K*a wTpowiedBana i Qgk>-
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unna 1826 r.: O powoaniu i obowizkach modziey

akadei

M^.Mw c
^.^.w.>nej pracy na tylu polach suby

publicziu>j« ziK szcze czas na daalako pisar-

sk i nawet w pierwszych zana lalach profesury ogla-

$z

.

V ' znych roiraw (Listy

St '', O e/egji, O saty-

rze, O idylli poii wzgldem moralnym i t. p.). Trudniej

mu o spokój i natchnienie poetyckie, ale i teraz prze-

cie powstaje Widzenie na górach karpackich, Elegja

na smierc ks. Ad. Czartoryskiego, a w r. 1823 marzy

«i nawet o wikszych pocjnalach epickich; niestety na-

wa* prac i inne przeszkody udarenuiiaj te plany, po-

zo^aK- z nidi tylko drobne fragmenty Dworu w Lipinach.

\Vytc/aj;|ca praca w cigu wielu lat odbita si

jediiak niekorzystnie na slabem zdrowiu poety, to le

w 1824 musi \v/,i;j dla poralowania zdrowia url<^ na

w^'jazd Ziigranicy (na czas od marca do wTzenia, prze-

dhiinny potem do 1. lutego 1825 r.). Na wiosn 1824

jedzie do Pragi, zajwiauje osobiste stnrwinfai z wybi-

tnymi literatami i poetami, jak Hanka, Jungmann,

Kolar, zwaszcza za zaprzyjania si z Czelakowskim,

kt6r>\m potem koresponduje. W aloiosfene praskiej

....:. .j j^g0 enUifjazm do bada nad pracescoci

Si , jej zay^katal ludowcmi. to iei wyni-

sz>'ws2y do Wioch, bez wielkiej ia&u * zacwraca (z po-

<jdu postpu choroby) ju w maju z Floreocji i od-

» W licie do Czelakowskiego z 2. VII. 1821 z Karls-

badu czytamy: •Ruiny Sowian wicej mi obchod^., nieli

Wloch«- Por. te autobiograficzny Wiersz pisany rm Al,tjch

przy powrocie z Wioch, ogoszony w 182b r.
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bynu loilkomiMitcnf kuracjt w lUrlsMdiie. We
wmnhi dopiero swkdza Sswajcarj (pnewanie pie-

iSOk 1 Waciawem PawAtywkiem), poczem dociera do

Pmrytk i z koteem 1824 lub pocztkiem 1825 r. wrao—
na Frankfurt, Drezno. Wrocaw — do Wanzawy.

W 1826 r. ieni si z Wiktorj^ Holly. €tk zie-

mianina z pod Warszawy: kocha '} ju od dawoa

i odrasu pozyskai wzajemno, ale dopiero teraz udao
im si uzyska pozwolenie rodzfców; i odtd al do

1830 r. pyn najszczliwace lala jego t>%ia. W to-

nie znalaz idealn to^itrzysjdct swej doli. stosunki

z niewieJkiean ale doM'anem gronem przyjació (Bent-

kowski, Gok^iowaki, ks. Szwejkowski, Dmochowski,

BrykaiyMd, Witwfeki. Zaleald. Odyniec, pani Lewo-

€km, panie Kickie i t. p.) uprzyjemniaj chwile wypo-

czjiiku. niebawem za opramieni mu i>'cie ukochana

córeczka, KarusAa.

Po (powrocie z zagramy zahral si Brodziski

z now eneiigj do pracy. Poez>'j oryginalnych pisze

wprarwdzie maiok zaAo duix> tumaczy, zwaszcza za
pracuje ulnie nad przekadem pieni sowiaskich:

w 1826 r. ogasza zluorek w Dzienniku Warsz. z wa-

nym wstpem, inne pieni ogasza w pianach do

1830 r.; toi pnEekada Elegje KoAanowskiego, a z Biblji

daje parafracy wierszowane Ksigi Joba i Sulamilki.

W obu korz}*sta z pnekiadów Herdera, tak samo jak

i w zbiorach epigramów: Myli wschodnie, Antologja

grecka. W lalach 1824—8 pisuje te powiastki do Roz-

rywek dla dzieci Hoffmanowej. RóNs-noczeinie pracuje

gorliwie nad wykadami, zwlancaa nad st

(zbiór synonimów), oraz ogtaiaa nasuwy Llc4d>«,n.c;
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O wymowie u dawnych Polaków, o Birkowskim, Kar-

piskim. Kniaininie. Lipiskim, O agodzeniu jzyka
pf !

' '» '
'

*' }:iewicza. zwUsMsa aa wane
\v . y. O krytyce (romantycznej).

.1 \\ i'^ '> r. O egzaltacji i entuzjazmie, ona O stanie

i duchu literatury polskiej za Stan. Augusta, Ksistwa

Warszawskiego i obecnie (czj'ta w Tow. przyj. nauk).

W ostatnich kilku rozprawach wmiesza! si znowu

cio rozognionej wówczas waUci klasyków z romanty-

kami, (przez kilka lal milcza, pochloni^y swemi pra-

cami, cho i iKiedy ubole\^-ai pocichu nad cudzoziem-

csyzn w naszej poezji romantycanej, a nad w|rfywem

filozofji niemieckiej — w kr>-tyce); ale walka ta bya
pod zasona literackiej, naipra\\'dc pkolityczn^, mkxizie

para do cybuchu, wic te potpiende owej »egza]ta-

cji« modziey przez Brodziskiego (który take od-

czuwa iMiienie uciak, ale uwaajc go za chwilowy,

radzi zariskai* zby), wywoao Imitz^ gwatowne ataki

OsIrafirskBego i ukowskiego. Rodziski odpowiada

qx>kojnie i powaniej ale zajcia te iniechcaj go do

ogoszenia przygotowanej ju po czci do druku edycji

^^'szystkch s^-ych pism*.

* Nie obeszo si hez przylcroici i na Uniwersytecie:

policja Uniweraytetu (Izw. Dozór), niechtna profesorowi

z powodu patrjotycznej tendencji jego wykadów, oskar-

ya go w 1828 r. — podstpnie chwytajc si pozorów —
o h obowizków; oczywicie zupenie
Di- vi wyszed z tych intryg zwycisko
(por. I -^jo Historia Uniwersytetu Warszawskiego,

oraz n.i... ^^wAany dotd list Brodziskiego do Witwickiego
z 3. stycznia 1829 r., zachowany w archiwum Zaleskich

w Paryu).
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Powtttnit liitopadowe. Gdy i^ybuchlo

Brodcihski nidylko goUzi si z faktem iliilimMi|M, alt

pnejnittje si aii« duK« ogóUijfm oMlrojea «ita|tt-

mu. uznajc sw« pomyUc spada na kolaom przed ge-

njuueai aaroduc, jak si wyrazi Mickiewicz. Gor^t
ucaucie poArjotyeane leczy ti w Jego duazy jak najici-

ilej I arliw, a do mietycymu poeuni^ religij-

noci; wiadek ónH>'czesny, Zaleski, charakteryzuje go

jako inHisac polaka ponc w Bogu*. Podnieoooy za-

paem adaje ai dwoi swe siy. rozwija gorodu^w
dziaalno. Mimo tak slal>ego zdrowia nie uchyla si
nawet od penienia suby z bioni w rku na ulicach

Warszawy, a w styczniu 1831 r. bierze wraz z calem

granem profesorów udzia w sN-paniu &zaAcó(w na Pra-

dae. Oprócz z^^^klych zaj pralesoracich (8. grudnia

1890 wita pikn przemow modzie
nalfic do gwardji narodowej), od kv..: . , ./j

w komisji reorganizacji wyctowaoia publicznego,

w li|>cu za zosta zamianowany jeno- wizyta-

torem szkó (po mierci Zubelewicza). i./j.ii! - 'o

polityk nie wystpi, mimo ie byl czonkiem 1"

stwa pairjotycznego; zato dziaalno publicystycBi

roBCwija jnko czonek redakcji Kurjera /
"

"-

UrnKi lake i Nowej Polski: tak np. w L,..j..^^ ^„ 1

14. lutego 1831 pikny artyku wita sprawa nasra.

stanowicy ju zaród najwietniejszego pisma poety

z tego <rf(resu.

Od wielu ju lat byl u nas Brodziski (pod wpy-
wem Hcrdera) ^>o8tolem idei narodowoci, gosi j
w licznych pismach, teras za od pocztku 1831 r. opra-

cowuje o niej rozpraw. Ze studjów tych zrodzia si
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wspaniaa Mowa o narodów*' :o6zona 3. ninja

nn '^'' ' •'" (dorocziiom) jk. :u Towarzystwa

pi ik; przyjvto j;^ entuzjastycznie, bo le

kt -^ów uznaniem wyszoci Polski nad in-

n. lo, analogji jej oerpie do uiki Chru-

stu w lipcu wróg la^rozil Warszawie, rzgd

porucza poecie vedagowafue odez>^y, wzywajcej do

pospolitego ruszenia. Doda wreszcie trzeba, e po-

......vK^ obudzio te z uipienia jego muz poetyck

olao cay szereg pieni patrjotycznych. piewano

je na ulicach, dddamowano w teatrze; wiele z nich

ogoszono w ówczesnych pismach (w Patrjocie, Bar-

dzie otufobodzonej Polski, Kiwjerze polskim. Nowej

Polsce, Dzienniku powszechnym krajowym, Kurjerze

Warszawskim. Zjednoczeniu i t. p.), inne pozostay a
do niedawna w rkopisie.

Ostatnie lata Bro zisiciego. Upadek powstania

zadecj^lowal i o losach Uniw^sytetu warszawskiega

Brodziski utraci wic swe stanowisko^ otrzymywa

zraxu tylko 480 ziotych, a do^jMero od stycznia 1S33 r,.

po ukoczeniu dochodze oo do roli jego podczas po-

wstania, 3400 z. emer^-tury. Z pocztku stara si nie

poddawa pn""- •'••=" usiuje pracowa dalej, ale

smutne nad w vi, represje i ucisk rzdu ro-

syjski^lOk celowe ie wszelkich objawów ycia

un ' o. a take martwota, jaka zapanowaa

w [K> usuniciu si najwybitniejszych ludzi na

Eiinjr.i. l, wsz}*stko to przejmuje go coraz wikszem
pr m. Nie moe znale sobie zajcia ani

niiij >*..!, i/vufjl w Warszawie w tak zmleniofiych wa-

runkach drani go^ myli nawe4 o przeniesieniu si na

Bibl Nar. Nr. S4. (Brodittaki: WyMr pocili). ^
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mktL.. Dopiero diuiszy pob>i w ? ic w drugiej

polowie l.^'"' "
"'

ii«>*> inu ulgv '.liMukal na Wa-

wclu« zorli iHigil^ Koniuszki; w gronie dn

wnych pmjaciól. Grabowskiego i innych, odwiey
wspomnienia z szczliwych czasów modoci*. Po

^Tóchs-szy do Warszawy, redaguje nowocx)cznik Jii

trzenk na r. 1834. wypetniajc go w znacaiej czs*

wlasnemi utworasni (m. in. przekad Sauilri. roq}rawa

O piknoci i wzni ' ) Kiedy za piany objcia ja-

kiej dzicrta>*'y nv
. j spezy na niczem, podej-

muje si dla cileba od 1834 r. redakcji Magazynu po-

wszechnego (pierwsze czasopismo ilustrowane w Pol-

sce) i Uumat-ajy do niego z obcych jzyków artykuy

naiikowe z najrozmaitszych daiedzin; ^iedy tei prze

Uumaczy ks. Deromea Dzieje Starego i Sowego Te-

stamentu (druk ck>piero 1836 r., do 1866 r. 13 nowych

wyda).
Przedewszystkiem jednak pisse snreg artykuów

na leinaC jak nasz:;j narodów*— ">nn? po

r. 31; rzecz- i...j,,....iiejsz zdamem j.^.> j^^l zacho-

wanie dawnycli lra<Iycyj. a w tym celu naley prze-

dewszystkieni szerzy znajomo ich: m. in. trzeba wic
opracov^'a )»Biblj narodowca, obejmujc w szeregu

artykuów caoksztat ycia i ducha narodowego w prze-

szoci: o takiej encyklopedji marzy zreszt od dawna.

ju 1823 r. przedoy Towarz. przyj, nauk plan opra-

cowania ws|>ólne«mi .siiami Dykcjonarza zwijczajn>

i otiyczajów polskich, o)ecnie podejmuje wlasnemi si

fauni t prac; zachowa si z niej szereg uamków (wy

* Wtedy to Wojdech Stattler namalowa Jego poHr.
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druko\van>"ch w z>iurze; 1 i.-;(» Sieznane pi-

sma pr"-" " » <J:» Al. .iuki .. ^ lin jKH'ta ceni

z Jich •

j artykuy o SujsuitJ.sz^j l'aiinie Marji

i O jej kiiicie w Polsce. Kiedy w krad{(wie asaoiono

Kii ' ' • nkowy. Brodzti^ naley do redakcji,

po(i
^

i rady co do zamierzonej publikacji kla-

syków poUkich, podejmuje si sam opracowania do niej

wstpów; prowadzi le z nim pertraktacje co do ogo-

szenia w Krako^-ie, jako woln\Tn od cenzmy, przygo-

towanej ju do druku zupenej edycji s^^ych pism: o)ok

Irzeci tomów ivx*z>'j miay weji w skad rocq)rawy,

oraz wykady hislorji literatur^-; plany te jednak i tym

raasem spezy na niczein. WtiKiy te zacjsjTia pisa swe

panutntki. przeznacame dla córki; podobno doprowa-

dzi je a do 1830 r, ale zachowaa si tylko cos, do

r. 1809, ogoszona jako Wspomnienia mojej modoci,
niooszacowane ródo do biograiji poety ^

1834 pogorszy si znacsaiie slan jego zdro-

;. z\Ma.'v/*'za od ciwili, gdy utworz\'a si narol na

j' i\wj opatce, nie pozwalajca mu pisa; nie mogc
zdecydowa si na operacj, wyjeda w maju 1835 r.

na kuracj do Karlsbadu. Po drodze zatrzN-muje si
••"''•—w w Krakowie: tutaj czyta z zachwjiem Pana

za i tutaj pisze Posianie do braci wygnaców.
W tfftaci tyx:ii tMyuiem myl jego ustawicznie zwracaa

' ia si przecie elita ówcze-

^.-j 1 __._, -:_-:, : _- poJ^czeniu si z ni, pisuje

* Z czasów po r. 1809 odnalazy si tylko drobne frag*

menty, o Szaniawsluni, Tymowskim i Colbergu (Pam. liter.

190S).

2*



obfizecne listy dU nt«j (na rce Wit^-ickkfto). — tcrB^

zai. p(xl wplN^^cin Ksiqg tinriniu i pul

«ija w Posianiu jeszcze raz swe p<>

i 'fol eniigr;u*.J, w durlui mesjanktnu. \

bywB do Drrziuk, gdzie otoc^i go serdeczna opieka Ody
nie, pocMcii rusza z iKMC^Ikiem lipca do K •

'

Ale poinyilnc skulki kuracji taniie niszc^ nn.. . -

lanie si i('>ci: wyczerpany t^ nonA'9 choctib dowlók

sj ledwo do Dreasnn i marz>' jui tylko o tern. by do-

sta si do '
•

: Siy wj-czerpuj^ si jediiak szybko

i 10. pa<i I umiera na rkach OdyAca ^ Po-

di0wano go na cmentanu katolickim, na któr^n spo

cjt\ wielu PoIakófW, oIkA jeneraa \V<

N;iy,. >..... uli we wspólnem ogrodzeniu do a j _... .

muje z pietyzmem fwlaka kolonja w Drenie; w War
szawie wzniesiono posg Brodziskiego^ duta Olesz-

czyAsiiiego. w kociele Pamen Wtzyiek.

aloanem echem odbita si w Polsce wie o przed

wcaesnym zgonie wybitnego pisanea i poely, a przede

w«^rslkiem lak acnego i kochanego czkiwielca. Przed

charakterem jega wyjtkowo piknym i adarb"'"^ <>

cosysAym jak Lza, chyliy si ju za ycia caola wsj

hec róteicy obaoEów. Niezwyka skronmo, dodio*)

do fueck)GcnJania wasnej wartoci, l>ezinieri^

t pwwioitB^ om ioie golbfai dofam i uczynnos-

dnaty mu mio i przywizanie Icadego^ kto go t>liej

poona. Usposoenie byk> iagpdne. skkmne do zadumy

* Na danie rzdu rosyjskiego policja przeprown

daia w micaaluiniu Brodziskiego w Dreioie dwukroUu<
(przed i po Jego imierd) rewizj.



21

n)clatK'h(>lji i smutku: ada si, ie cikie kttjt mo-
doci, borvk;Mio si z Losoni w twardej szkcrfe ycia,

nuciy na cae jego tycie jaki cie smutku i powagi,

y liamowania tak ywych w jego sercu uczu^,

Yftim si rads^dkiem. — Nie aeabiy na auaicie

jego encrgji; cio amutny, nie poddaje si ni^dy znie-

cicceniu, nie u^itaje w pracy. Siy do wytrwania do-

dsky4 imi :;••• " fego duszy dwa uczucia: ^iara

w Boga i :! /tiy. Entuzjazm dla poezji, oraz

rooBmioM^ unie w studjacJi nad litcr^tur^ czyni t prac
sac2e^n ' k\ i owocn. To te, ciocia samouk,

potrafi lat zdoby ^^-elk erud\xj i jako

kPiiyk z swe rozprawy wybitn rol

w I. a w s>^'>-ch wykadach

un '•^nflwisko pien^"szego

j)r.. . ;;iAury. Niemniej do

niosa bya jej^o dziaalno jako poety.

II

IAlAKTEHYSrYKA TWÓHC/OCI POETYCKIEJ
liliODZISKIECO

Liryka patrjotyczna. W jedynej zbiorowej edycji,

'. •'r,'>:^ .ot (w r. 1821), ukad utwo-

luw
j

.-- -.--.< y; w autografach dochowa
si jed;i i innego nakadu, wedug gatunków poe-

1. a mianowicie podziau na piosenki, elegje, ero-

i. wiersze s • • -•••': ' :;o rodzaju utworów

'ryginalDej t ^icgo istotnie niemnl

nie znajdziemy: w zakresie epiki nie adoat — mroo
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prób — wyj pena zakres sieliuiki. poezji dramalycznej

wcale nie uprawni.
"• »

1 Ik)wumo — s\
j

...I......

paicuM ynnu — prztni

lutni chwyta najcicliiej, aby da wynz swmm
uc&etciom i nmloni w di " " piosenk <

' *"
' lo

jedniik. z iwclicznemi nv. jv' ii>. liryka ---_, - .. i'n,

lak ciiaraktcryslyczna dla epolu romantyzmu; Brodzi-

ski-preroinaaityk nunlko zajmuje nas swoj wycznie
n&ob, daleko catccicj w>Taa w po* =

= ' :nck

do wiatn otnr:?aJQcego, wic do Bof izi,

ojczyzny Istotn warto tych wierszy stanowi

prawdziwe, siu-zere wzniszenie twórcy, szczególnego

uroku dodaje Im to, e odbija si w nich tak piknie

i czAslo szlachetna posta czowieka, dusza prawp'dzi-

wie anielska samego poety. Uczuciowo wyratajca

si w nich ujmuje rzewnoci, jest przecie nieoo mo-

noioniui, najczciej elegijna, smtna, — przedewszyst-

kiem za brak jej i w tym rodzaju siy wyrazu: po-

tnie nie wybuclmie nigdy, najczciej za zdobywa

si tylko na cicJie, nieniiale skargi z powodu smutków

osobistych czy narotlofwych; st^d te potrafi nas zaw^e

wzruszy, ale nie wstrzsn, porwa...

Tenuuem najulubieszym i najczstszym tej li-

ryki Brodziskiego jest ojczyzna. Dla niej bije sence

jego najgorcej, ona bya te ródem najpikniejszych

jego natcmie. Odzwierciedliy si w jego poezji i zna-

lazy echo, czasem radosne, czciej aosne, ale zawsze

wiome i czue. ws^'slkie memal waniejsze wypadki

ówczesnej naszej iistorji, poczwszy od legjonów a
do powstania listopadowego.
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W walizach legjonów bral poeta udzia osobisty,

-sna jego lir> jednak nic z zacicia obo«

iw.w.mI; .,. ,.....,..,...ego animuszu; ale bo te

MU byl tylko z poczucia obo>\'i^ku,

koniecznoci; pier jego pod mundurem ustawicznie

.
' ' .i do pokoju, do ycia si< ' ' ' ^

> (por. wiersze

: Duma nad drzewami ihi
.

i krakowskim,

'

() zawartym pokoju, a zwaszcza onierz nad rzek

Moskw 1812 r.). Dla NafwleoDa pala zrazu entuzja-

„.....„ ,,]^Q (jia zbawcy Polski (Oda z 1809 r.), cho
^im nie zachwj'ca si nigdy; waniejsze, e

w ulmosferze wojen Napoleoskich, bohaterskich czy-

nów legjonów, wogóle m<»»lnego i palrjo* :o od-

rodzenia ówczesnego spoeczestwa ut\N a si

w ivini (f>od wpywem Woronicza) niedomna wiara

w Polsk i jt • 'o. Wida to najlepiej z pisanego

•V cliwili naji.i\^.3ij, ^^-^-marszu pod Lipsk, Wiersza

8. marca 1S13 r., w którym wiara ta wypowiada si

l:j sil, oparta na przewiadczeniu, e upadek Pol-

i> " vwd, gdy cala przeszo jej

1..^ j _.

.

zecijaska, ni innych na-

kIów.

Utworzenie Królestwa Kongresówko wydao si

Brodziskiemu czciowcm przjiiajmndej spenieniem

jego marze i i)rzepo^iediu. Std te utwory ówczesne

eine entuzjazmu, radoci z powodu utrwalenia pau-

A ego bytu Polski. W szeregu wierszy skada hod
lerom, którzy w walkach od 1794 do 1814 powi-

i Li wsz)'stko, nawet swe }'cie, dla wskrzeszenia ojczy-

ly (por. cykl utworów na cze ksicia Józefa), pikne

wiadectwo wystawia te w Pieniach rolników udzia«
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owi ludu fttermicteefio w tom dziele. I>o wtpóletCMjrch

zwncA si z W' M. by oloKtaii si f{odn3nmi tego

s^^xv^l<^ul, t. j. i we pracowali nad odrodteniem

Ojczyzny na ws/\ t:. li [>ol»ch. Najbardziej tronczy

si o jzyk, tak l>nrdzo wówcssas z.'inie<l)atiy (al xn

polskim jzti' ) wic tp pracowników na tem polu

wielbi jako <iw zaslur/ntycli narodowi (ody na

cze Lindego, Koitczyskiego).

Pod wpywem ogólnego nasiroju wdzic«-;nu>v.i

i ufnoci dla cara Aleksandra — ale t'^ '- "of»l^d6»v

Ilcrdera, — staje si i on, jak tylu wy! owcze-

sn>\ji nafotycii myilicidi, gorcym slowinnofi^cim; idea-

'<T Slowiafi. porównywa irh

/I' ,»krewicstwo jzyka, — ma-
rzy o W5^pania4ej prz>'szk)ci, o nowej epoce dziejów,

jak^j stworzy im przeznaczono. N 74 rol

wiród nich ^^ziiacza p'-'-"- •••••
, ,>iiiv .i/JM jej

dicJiowcj wyszoci i . .<- tinu ^"pywowi,

Slowi:mie maj zapocztkowa moralne odrodzenie

ludzkoci. Poglgdy takie, wyiK>\\-iadane w roasf"

proz^ odbiy si t2vke w jej;o poezji (por. W
na górach Karpackich). Z biegiem lat nie moie i on

ot>roni » uczucju ^o rosczarowania co do Ro-

sji (por. Tsak -i .» n i.^:a pisanego na Alpach przy

powrcKie r / 1827 r., zwaszcza za peen wy-
jgtkowo silnego u Brodziskiego obunsenia. goryczy • -

wiersz Do -i

Wybu, .. , .. xibi si poClnefn echem

w sercu poety i rozbudzU na nowo mttlfny ju jego

muz: w dlu^n szeregu picini wyrata on ca skal

uczu, jakidi kolejno doznawa wraz z catom tpoleeae-
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«tw«m: wic pi<*rwszy lapnl w numrze Pactty turmij.

/ p^ta. oraz w pobudkach, wiywajcych do woki
*^^~

-i. Do Polek na nowy rok, Mokal za-

>. podziw dla dweseaoej ofiarnoci

rncstwa (Dumka), boid pole^ym bohaterom (w na^

grobkach je < Kickiemu. Malachou

Plirhrlr Sucll- IHU). W pOCZUCiu suSZno.^^ . -,.„

oj czerpic nadziej pomocy Botej. baga
ni w szeregu wierszy zatytuowanych Do Boga. Eii-
-

z powodu z\vvcic^stw odbi si zwaszcza

i Sn dzie Zmartiuijchwstanin: \\-ida w nim

uioweze utwierdzenie si Brodziskiego w mesja-

Drizmie. klóry przejawia si ju w probie o zwycistwo
Do Boga przed bitw.

W okresie niepo)wodze daje wyraz rozaleniu do

iiropy zaci<xlniej (Wdziczno dla Polaków), bole-
:, „1 _...

'*->gu na Wzicie Wnr— "- '•-

I uczu w ciwili OSt;i ^ u

szuka rtlpowiedniego wyraoa w parafrazie

' Póniej dobywa jeszcze gosu, by

....,..^:..,. .'.
,

i.i*;kra\vsie objawy ucisku i przela-

dowania, w wierszaci Na zabór bibljotek publicznych,

i zabór kocioów na Litwie, przejmujco skary si
lu dol ówczesnej Polski (Do Pani. Do Jaskóek). Ale

ten stan przygnbienia, zachwiania wiary w szczegól-

ejsz opiek Boga nad Polska, nie trwa dugo; do

*'enia go dopomaga mu gx>ka. arliwa re-

.V, jak iwiadczy wiersz Nawrócenie. W tym
II ju nastroju — odsania prawdziwe oblicze wa-

e i Warszawy, ukrjle pod pozorn mask ulegoci

wobec \\z'}tiAbcy, w podniosej Rocznicy, — co do przy-



•J

/crpie otuch w idealncm pojmawmhi pol*

! przeszloAd, i w ptynfc^m

<>...... ..
,

'
' -prawy polskiej, o wyJt-

MEuhci III I ki przeladowcami, so-

wem, w coraz gorcej wyznawan^in mesjanizmie, wy-

raftjoyin «c m ^ranie we wszyst-

kich aiiemal M\i< n. Wiary w zmar-

twychwstanie Polski i jej wielka rol w prz>'szloci

choby (laickiej, nie wyrzeko si ani na chwit, aJ^

(k> ostatniego uderzenia, serce gorcego patrjoty. któ-

rego Mickiewicjc nazwai tak piknie i»*ywym wyrnrt-m

ducha narodowego«.

Liryka refleksyjna. O^ a-

akiego stajimvi;j utwon*, w .: ii \s\ix'V, ...„ ^wój

pogld na iwiat Zajmuj go przedewszj^stkiem zaga-

dnienia etyczne, najczciej daje wic wyraz swym za-

par>'wani<>m na ycie ludzkie, warto& cnoty, znacee-

nie uwiaty, istot szczcia i t. p., jak wida z samych

tytuów takich np. wierszy: wiato i cnota. Zte i dobre.

Sprawie'' Praca, Rndoi, Pot{'(fa owiaty. Mo-
do i di .... — L zenie. Duma nad grobem. Powicenie,

Prawdziwa wesoo. »Credo« swoje zawar Brodzi-

ska w powanym uwiorze o podkadzie filozoficznym

p. t Do Boga. ostateczn za syntez swej filozofii, m^-
dro^i yciowej dal w napisanym pod koniec tycia

pikn>7n wierszu Dziadek.

Do utworów tego t>7>u zalicz>' trzeba take wcale

liczne wiersze wolnomularskie. Qio bowiem

byiy z natury rzeczy okolicznociowe, pisane na róne
urocz>'stoci, na cze rónych d>'gnitarzy wolnomu-
lacstwa, róini si od analngimiych utworów innych
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'ttUris', yrysuniciem na pier^-szy plan — sasniast pa-

i»cgir}zinu. którego wogóle niema w poezji ^ i-

<^kiego — wanie zagadnie moralnych; po:>..

.

I wic opiew*anJu owych wsoioslyoh haael i idi

tóre go wog&le znciy do zaoignicia si w szeregi

\\n\n' ' ~v.

lesz^ jednak fonn wypowiadania my-
1. refleksyj o ^^iecie, ludziach, gtarr/aitach, byy dla

li,, i/M, '
' > epi g r am y, czyli, jak je nasywa zaKo-

ch.uio\\^k^u. Fraszki: aostawit ich te± duto, a S9 wród
nich prawdziwe pe^reki. Z powtidBenkni posugiwa si

>N\Tiie lorm bajki, zwtesacza gdy codzito o wy-
• !>!• ni. pnoeciw miesakocionu obserwowanym w za-

M Zjawisk literackich.

Myli wypowiadane w lej liryce refleksyjnej S9

ine, trafne, co wicej, pikne, szlachetne,

.j jodnak nie no^'e, oryginalne, miao zry-

L' z ularlemi pogldami. Wida w nich w szcze-

!i wyrany wpj^w idealizmu Schillerowskiego,

j<
*

' nioee pogi%dów Herdera, wogóle za
^^, . >ki owiecenia, ale wszystko to zmo-

\ftkowane przez natur i tempenonent poety, który

-e i pod kadjTn wzgldem zwolennikiem zlo

a, umiarkowania. Chocia wic niewtpliwie

ly na ideach owiecenia. p<:Eejmuje si niemi

I rdzo umiarko>K'anie i ostronie (nie jest np. wcale

iialist^); najcaciej wystpuje jako wielbiciel ha-

iiwnanitamydi, Uberakiych. woinookuwych, jako

wr^ wszelkiej tyranji, (Mudy i fanatyzmu; na równi

cnot^ ceni owiat, wierzc, e s one najcilej za

>b zwi4zane. Pamita wreszcie naley, e nawet i n^i



.^

tr ory^lo frloaDficBOir '•"^' H'-.-iriAstóe^ oddBiaiy-

wn jego Korscy pni kae mo ocenia

wszystko z puiiMu wklienin ówczesnej sytuacji kraju,

Ira&ki o x:u-.ho>\-:i h:irakteni narodowogo; wy-

nikaj;^ sl;!i<i i>c\vn jiiiod, pewien iy^Unryim,

tak prziv.it' s/Iacieiiy. I>cd9cy 2crcszt^ nieuniiuuanyn)

]>ro<iuktem (Vwczmiiych warunków, niepocwalaj^-

oycJi i^olakowi oddycha swobodna piersi, iy pelncm

tycioiu...

Nie brak wreszde w twórcsotó Brodziskiego

utworów "tycznych. Jeszcse w latach

suby w j -j ...., -il List o ufojskowoci, póniej

za uywal lej formy Ulerarkicj kilkiikrotnie. zwasz-

cza dla w\^Jowiedzcnia s\N'ych pogldów ^na Utol poe-

zji: nale tu List do Chodkiewicza, katitata Sztuki

[lii Liie. przeiJew.szyslkiem za jego ars poelica, pisany

w |»r/e<-.igu szeregu lai, nicsely nie wykoczony, poc-

jnal p. t. Poezja. Ciekawy to ek^ ' da jako

ff^fiant (io jKMjtyk pscudoklasycznyc.;. ,.^lykc Dtom,

intyczii. W utworze tyin bowiem wy^[My«i*iediiane

V lotnie w formie starej, klasycznej — myli nowe;

wcale prze.pisó^^•, regu. ; ' ' *u nailado-

.w, sowem — nic z po* . <-udoklasy-

canej: o wafrtoci utworu decydowa ma nie aachow»--

iiie prawide, n:i nie wzorów, ^ecz talcnl i wzru-

szenie, nalchnieii !v. Ttwór cieJcawy jest je^szcze

jako windoclwo il.k .ii\ \\.i jk » j si w owycJi latach

ewolucji |>ofilQ<lów Brodziskiego na poezj:, oto po-

czQ4koNve, z 1816 r., ci.n^
" jako gtti-

nerowskiej Dafne, a wiv- awt) oraty-

czncj, ustpio w 1821 {lostulntowi poezji uczuciowej wo-
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'ncj, a przcrf
—..i:-t- -inrodo-

.M,r^i i spol««

'

oj ra-

slub na rzecz idei narodu-wuci. Doda na-

ij. jKJWlancuiy w Ikaiych

i , al Brodziski istotnie we
\^l.i^ncj twórczcKyc.i, nie byo wic pod t>im >\'zglcdem

n>zdwicku inivtlzy jc^o teorj i [N*akiyk4.

"' ~'"
sielankowa. Ju w r. 1810 nazwa si Bro-

IM waioem woci (w Dumie pod drzewami

na rynku krakowskim), a i zawsze póniej, oi do sa-

iiego koca. Mii/ sNva uwaa za wpasterskK, »wiej-

k;j« (por. list do llcUlu z 18^5 r.). Istotnie le w twór-

/x>ci nieokolicznróoioitK-ej tego dziecka wsi polskiej

ielanka zajtnuje miejsce naczelne, a najulubieszym
'

t ycie ludu polskiego. A jednak kid nie

>\i si w sielance lirod^iskiego, w której

«)Z>i^x>ju wyróni trzeia kilka face. Niema wprawdzie

ju u ni- !ii modnej w XVIII w. w caej Euro-

|Me 1. z\v. ^...v,j,. ^lanteryjnej. której typ stworzy Fon-

liMielle, za to jednak w modoci swej uprawili nelank
-^ossnerowsk.

r kolenie preromaintyiNow i; k
^.l;^^:l.J« Za CO OOWegO W SOsii;:..a im p.

^
:.-j,

>^idBiBk> w niej postp, now poezj — i nic dzianego,

skoro Gessner wprowadzi do swej sielanki pod mask
irkadyjskich pasterzy, zamiast dotychczasowycli dwo-

i:ików, wanie preroanan yków, a wic ludzi czuych,

^entymentalnycli. sklotmyci do nnoralizowania, penych

dla prz '

'

h w niej co wicej,

racj dla ^ champetres. Jednake

z punktu widzenia ewolucji sielanki jest oczy:^'icie



gcssncrowska tak samo sztucsia, konwcncjooaina, da-

laka od malowanfai prawdshi^ego ludu. jidc i poprze-

dnia. Nicnmiej Brodzi&ki-preromantyk alegl. Jak

V wówczns, jej urokcmi i nigdy d wlaolwk
« io / ]>od niego a\vz>^'oU nie zdoa; uczuciowo

|M>/.<>sl.i) jej wiemy na-^ct i >^iedy, gdy rozum kaza
mu JQ potpi *. W Gr.ssnorze, najukochaszym poecie

swej mkxioci, rozc^ ' ' ^ic ju na lawie szkolnej

i stworzy saon na j<v ' szereg sielanek, z k!ór\fi

jednak nie wszystkie si zachoway.

ZwTot do sielanki reali . ludowej, narodo-

\y*'\. t. j. malujcej {>olskich \s n >iii;ików. dokon^^wa si
/II /u pcK wi>\'wem Reklewskiego, który na lej drodze,

\\sk;i/;incj ju pn9ez Knianina i Prz>'bylski6go, sta-

wia smi<Kz«« kroki. wj»ro\vadzajc imiona swojskie,

ni;t(k!u^jy slow iaiisk;^, koloni lokalny polski i t. p. Ale

wanie w chwili, gdy I^odziski zrozumia, e zada-

niem sielanki jest malowa nie arkadyjskich pasterzy,

lecz wspórzesnjj wie polsk, e naley w viej wyspo-

wiada myli i uczucia wieniaków, nie s'wx)je wasne,
ziuilaiz si zno>K'u na wsi, przyjrza si jej }'ciu rze-

czj-wistemu (w Sulikowie w 1814 r.) i — wylcarmiony

na ide^lnycli obrazkach sielanek z XVIII w, skoja-

rBan\ich z wj-ideaiizowanemi wspomnieniaoni z lal dzie-

cinnych, — bardzo si rozczarowa. Konsekwencje, ja-

kie std ^'>'5aul, bardzo charakter\*styozne: nie zrazi

si do ])isania sdelanek, ani nie dostosuje ich do rze-

* Por. charakterystyczne wyznanie- w 1824 r. w L/-

ttach Polaka > STmajcarjc (Brodziskiego Nie-
znane pisma i tr. 51).
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^^^,.:„.„^ .: .. II ., . ^—---nie, bdzie odt^d iwi»-

d w sw3^ sielankach.

2e bowiem sielanka iv >wa tylko obrada pikne,

ojBne, lu<' h. w to nie prze-

„. \vierz>' L :.m ducliu zaczyna

teraa tworzy si<'! Idcie ju od 1814 r. (Sta-

i>. Krakowiaki. Hoijdnn i Milko), nie zrywa jednak
- ikowioio z i^essnerowskg, której próbki znajda

i.i i w latach |H)niejsicych (Ofiara, Filon, Mi-

kon i Filis, Kloe. Pustoty Amorka. Testyd i Palmir itp.).

!'cie lej walki obu t\'pów u Brodziskiego,

. —.j.-.a od sielanki ge&sjierowskiej do ludowej,

:uej, daje wspomniany ju wyej poemat p. L

Poezja.

O st I / m przrTAwr ireniu ^^•pywu Gessnera

wiadczy jn/ iM.M.i.l wn/. Ik.j wilpliwo Irzewa i su-

rowa je^o krytyka w rozprawie O klasycznoci i roman-
' ^-jTnowniej za i dobitniej jeszcze oryginalna

.-..c Brodidskiego z tych lat, wic przedewszyst-

. najwikszj' i najpikniejszy jego poemat, Wie-

law. Na po>*stanie i charakter utworu zoyo si duo
' lorodnych czNTiników: a wic fakt, e ptoeta

;timatem najwybitniejszego swego utworu lud

•oldd, tmnaczy si z jednej strony tak yw^ u niego.

' i>ogaicgo materjahi do zrozumienia pogldów Bro-

d i nsk u 20 na sielank dostarczaj jego rozprawy proz
(O klasycznoci i romantycznoici. O idylli pod wzgldem
moralnym) to wykady uniwersyteckie, a takie poemat

) t Poezja. Doda trzeba, e na pogldy te oddziaaa mic-

!zy innemi take rozprawa Lipiskiego O poemacie siel-

kim (Pam. Warsz. 1815).
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gon|C9 tniloici^. prz>'wi;iz:uiiero dUk, pralnitentem

spacenia niejako zaci^ ' jeszcze w d wie

dugu ^hdziccziioiod. ale z drugiej strony nioiuiicj jego

pogl^iktini lilcrackiemi, zro/---- •• "zociia pier-

wiaslka ludo^^e^o dla ix>ey^ Na sposób

znoN^u firzedstawicnia tego ludu wpyny rzeczywiste

'.» modoci. -(IW z Kró-

.. i„,..ucy i z pod 1 .. , .jch szczcgó-

laci wzory sicUmki staropolskiej, Cyganów Knianina.

Krakowiaków i innych sielanek ReklewskicgOt wresz-

cie Herman: '' " - ' - *;
.^ (p. przypiaki pod

tekstem V\ i i-m zai rnane nam
ju stale wyobraenia poety o biocie i wyma^wkiach

elamki

\\\....... .. .-,... v<:ydoway le o stanowisku

U'ie5au;a w rozwoju sielanki polskiej: oto jest w nim

petna realizacja romantycznego postulatu unarodowie-

nia sielanki (wszak muniy tani obraz ju nie zlolego

wieku. Arkadji, ale wyranie ycia polskiego), — ora
dno do stworzenia sielanki naprawd ludowej (sta-

rannie podm:iJowane to, w obrazie obrzdów, zwycza-

jów pieni ludo\v ' ^ nie obrazowi ''"^" '"'lu brak rea-

liflDmu: poeta w> wa go, wj. .1 same po-

staci dodatnie, czuj helnie. Na szczcie sama

stcala uczu i sfera in\ •rzekracza zbytnio gra-

nic moliwoci, w ich ich, m^^lach i czynach

nie razi brak prawdy psychologicznej, a tylko w spo-

sobie wyraania tych myli i wykony>^•ania tych czy-

nów, wic w zachowaniu ai, ir •
• '• ">nZ w spo-

sobie przeonawiania, stylem na/ im. odczu-

wamy pewn^ sztuczno. To le mimo wszystko utwór



unaiiy by od pierwszej cJiwili za co nowego^ xa

>y w roBwoju sielaciki, za pier«*szy nasz
..• : jjy. <i3a\vnego, skoro po raz

i urno tu pni^raniowo lud pol-

/.oj koiiipo2>'c}i poetyckiej.

Nslko moli^' ''V ten

.,, /.e&nej poezj. . . . lycaiej

s: vry'ui nie postaci dostosowao

wtedy >^yobrae estetycznych, przy-

' iii ttil ii

>io dla s\'5np;ityczn'ie cjryteLiiikó^";

z Jak^ ' :.»

j r. i mu w. . - .. .-:j-

/ii sum^ pikna, i
j
by wogóle zdolny. Obok

mych ju wyej piuioG i zalet —
- ^>ecjalnje styl wysoce arty-

iisklogo, naprawd poetyczny,

twem tfafne^ obrazo^sunia, a jednak

prostota—oraz dcskooai budow,

-.jv V . i z^:art9, harmonijn cao. To te
\'ieslaw jest iiiezaprzecztsiie arcydsielefn poety; przy-

ty by goroco ju prze2 wspóczesnych, a i po dzi

'"KiU dla nas swego uroku.

.1 w pogldach Urodziskiego na soelaink

I jeszcze dalej: uwiadonun^szy sobie w rozprawie

idylli pod ( M moralnym, e istot jej siaiKir^i

* Zwrocie naley np. uwag na zupene odrzucenie

••'kich ozdób czerpanych z ?•'"'' "ii klasycznej, która

I w innych utworach Bru< > tak wielk jeszcze
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odmalowanie ^wctci w of^raniczeniu*. imisiR ••^•'>'^

te tredt sielanki mote by nie tyli(« tyóe U

ró^^nie i warstw inn\vh. Go wicej, id^ xa prz>'lcJndcfii

it , .

.
, . . : s r. 1821

Iworry im tle tycia tni • Sta i Halina.

zaA okoo 1823 r. znczynu kyllv ^/l • ii < l :» na Ie wo-

jen Narpolcoslich p. \. Dwór ii» /. ' "•
'

'

(inak chw^tla^ kiedy fioetii snu iu

{lOGDnalw ctpicaiycii (cykJ dum rycerski^ o Hetigun-

dsir,
i>

» >«» la W.t

na 1»i . ..ij»ossja), - N\.., -

sifhi 1.. /.u /i !.i !uu Mc wnet rozrasta (przez wpro-

wBdzefiic pierwiastka hislor^rznego a zaraaem auloo-
'•

! wypra\v ^ ' ' ^.j z 1812 r.

io rofiuir i<> napisania

je I : lu tu tych rozmiarów brako mu si — tw len

rozpor2^>t:i k>'lla ^adachedca pooo-

III

FORMA W rrWOKACH ^OHTYCKICH
nii(}f)Xi\sKih:r,(>

.\..iii..i JM . Iriwif [x)et>'CJaia. dusza pena entu-

zjasBinu dla |Kj»/ji. dl.i |>.vkjia - nie by jednak Bro-

dziski potnym wadc sowa poetycidego. Sam zda-

wa sobie v\>: wiedzia, te poiiada

ow Mczuk> .^j luoiui liy podt^, ale od-

czuwa te btsk rodków dla do wietnego wyiac-
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iiui jrj >% N,,,^M<. wogóle brak latMocd wypo>^ isfdania

nw>-ch myk i uczu, praedewsysUdem ai — fliyhi

ó [dast>«aiflgo. poet>'cznego. wiadomo te z }e>

dii^j samy potgowaa jeszcae jego niemiao, oraz

wrali^tK na krytyU, które te tak tawo aiieeh-

<y ffp do (iaUzej twórcaDooi poet>x4ci«j. a pm^iaj-

do jej oglaannia. z dru^j strony jednak pobu-

iy:;u;i <lo U ' r-mej, usincj pcocy nad dosknnaieniem

formy s\vn «iraw: std te — podobny w tem do

klasyków- - gkKbi je ustamricznie, Timlwiin 1 p>opra-

'al w nich ^Tratenia widokronie. W dwóch omach
,'fczyj z 1821 r. zaledwie kiika wiers3s>' przesz z po-

prsndiiirh druków bez taiaci zmian, oo wicej, pnnr-

okoo 1830 r. noiw ed^-cj swych pism. po-

I jHxl ^s^zgldem stv'-- •- •-'i\-ni jo«BCJze raz teksty

-1 r. (ni. in. iake V. i). Tak usilna praca

ad w-kaBtaAceniem foimy poetyckiej \vydawaAa Isto-

Lnie rezultaty, styl Brodziridego doskonaii si w citi^u

hii i wznosi siy pod koniec jego >'cia do szczyiu swego

jcwoju. ~ W zakresie jz>*ka podkreli naJeiy dbao
•ety o jego cz>'st0 i popra^\TKK: tpa on najdrK^miej-

'c pod tym wzgldem usterki, zmieniajc niejedno-

ralnie i z le^ po^x)idu tekst swoich wiier&z>'.

Forma cj^'sIo arfm^lmm» wderas Brodsdskiego,

posi^b w i*' 1 kie zalety. Nie jest wpmwfkie w>'szukany

HM .!-> /tnaicony: u>"^'a poeta rymów najawyklejszydi,

! ich pospolity, najcacciej perayaty; wiersze

i
omfo- lub jedenasto-, niekiedy trzNiia-

ylico w strofach zdanDBJt si kombinacje

wierszowych z wiersaomi króCszeori; on^e

y
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iipoty - to prawie u^i^caut iiIu uwferM» lub ich

MnfiiaS^lkat.ft *. Ale mlo t prosta foran wiersaow opa-

nowa poeta calkrmcio i pkzo wiemem ^adkiin,

w^Tofan^ia, Kwnhodnir ph'n^.ym; zdaranj^ce ai tu

I (Vv^'<izie aBnicMlbcinifl to ncze] pnBeocBKciia, kitwc

do UMinidn.

Specjalne Zii5(lugi }m>IoKI poeta na }iolu ryt-

miki. Byhi ona w prilskiej |Kiez] (Wczesnej zupe-

nie zaaedttmm — i Brotlzislti wln^jwie niemal pierw-

aay (po Kninn' ! lie o mutyku]-

no »we(^ NM< y jeffa rytmik.

I^óiuje todcp pisa<5 wiersze miarowe. Zlodbyty si na

to wi)\->\'>'
' ino: i tmk wla<inie wt jo-

wal jownau. *
' >.-•,»;....;. .1,..., Tyimows /c-

ka<l;W poetów ic si
|

na-

ladowa form, wicirsza slaroylne^ jai( najwierniej:

zaci\'t <lo Ayri uiajdowa ró-

wnie i w
j j ,. ^: wiue Scera, któ-

re- wiersze miarowe pocztkowo wprost natiadowai

(l>or. Ze i dobre 7. Klage der Ceres). Najwainiejszyni

jednak iadioem t>y fakt. e sprar>*"a, tniarowef^o wier-

sza fiolsikiiiego bya wówi-szas w Warsjcarwie iyrwo roz-

trz^soufa, budzik ogóite zaaite.roviiwaiMe. a to dziki

<»perae, waciwie za w zwizku z ^vc-

izenia wiersza poskieKo. naprawl^ .^ ..;..,,l) do

nn«z>ikj i piewu. Glos w tej spra>Ke zabierali mu^'c>'.

joic Kurpski, Elsner, literaci jak KnMioowski

I

' l><.jtuiu w wierszach z osi

waiy mnina tu i ówdzie próby <

sztownej.
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• "" «--. .i; .?.> " '- sku, ie w jzNitu j^olskitii s.ji

/A* mia-rowe: «j>r/cH- naley

za^ na . gdy a'kceji1 rozs-trzN-ga u ims o Ho-

^ dhgie, nieaikc^nlown-

Hrodziski, który jako siikrelai^ leatru ustawicznie

obnK-at si w koiM-h niuzNcziiych i siani ukada teksty

ieiii do piewu, oraz libretta do ojjer. zapahi si do

kwwtji przy slosowa uiii wierszy do muzyki, |)rowa(izi

-cjaliic studja (wertuje i¥p. dzieo Apla. o ii>etryce)

• oluije wasnych sil na leaii polu. W iyni colu wj.io-

'lz:i iiajpucrw ry«iy mskie (pierwsze pi-óby cz}iui

/ da\Mikej, w 1814 r., pod wpywem poezji n-iem»eckiej.

gówmie je<ln:fck w 1816 r. w wterszaci Zle i dobre,

'*timka): kiedy jednak opinja facliowa. Elsjiera i in-

rh, o\vi:ukzyla si j>rzec.iwko rymom mskinn. za-

/:eazyla koniecznoci wprawa<lz:wiiia r\'mów nistkici

w tekstach ]>rzeznaiC2X)iiych do piewu. Brodziski za-

rziK-a je, a nawet czoiowo usuwa w edycji 1821 r.

ledislów dawivejsz)xh '. Staje si zalo gorcym zwo-

ynikieni owej zbyt pochofpaie utworzonej teorj .wier-

\- nioTowyoh, opartych na akceiu!ie, i saan takie

iTsae pisze; t^ tiaprzykad w 1818 roku iUusti-u-

roczpraw Elsnera O luelrycznoci i rytmicznoci

jt^zyka polskieijo dziesi- i u wierszanu uiiarowemi, wy-
(:utmi<> onuozgoskoweiui, wiptrcmai^aagc 16 rónych

' Np. w \v

"

r " iwier-

.tnie, e Bród/. j kry-

tyki Okraszewskir^o ( lUtinfiiryk nowych a szczciiiwie wy-
nalezionych rymowa, naley wic zmodyfikowa: krytyka

ta nie bya jedyn:; pobudk cofnicia si Brodziskiego.



iiielTc'>w. zl>iul(m-afl)\-ci z »(óp Iracheicznych, amfilN-a-

chicsiiyrh i tluklylic«i>ri: <'o \vivt'A'j, w i" '•-••"mif

Koi^ro l>nnvi U%o rotkuiju pulskk-Ji wUrru^* .cli.

a to .sanio )>owlanBa w 1820 r. w Pamitn. WarMsaw.

(w V' '
/) o (lenin polskiej lih , " ' nii

Kro il il w 1821 r. w Pro: ^. , ^ : orjc

{loh a. ajmrU^ na aJcceticre, BrodzifUci

\ir(Anijk- )^ wjiniwatbBi w Dworze w lAfHnac\\

WIjLiiic w t
'• • ' ' - •' tjqI si w Prada- /, vaiii-

cznloiszesni jcs/ • chów (CzoUikowskaego,

Haniai i t p.). mun^cyfAi o wykncki w jca^Hunh slo-

wjaakich ior:»su '

rodbyinyrh: orni i-

>

_„ . .. i

wiersze na Uiki >iie. a ni*; na akcencie.

u\^'aesi nnoiia za miarowe i zaic-hycili go do prób two-

rwnki takich wi4?Tsz\' w jzyku pols! ' •> » te ocz>-

wi«icit* .si lue uday (wiadcz o leun
. 'y ^ li-

cie do Czelakowskie^^o z 13. »tyc2n>ia 1825 r.). a reml-

» I'or. lisi tlzi-lakuw

(w artykule JcUinka hi

1888). Std to Szafarzyk w dziele Ueiiciuchlr der siaoiKchen

Sprache ttnd Uteratitr (1826) uwaa Brodziskiego za zwo-

lennika polskich wierszy miarowych, opartych na iloczasie,

mylnie jednak i\>- si«,' takiej oplnji
j

nynj wyej artyki w /*<jm, UVjrsr. lv

e Mickiewicz w recenzji dziea Szafarzyka

opieranie polskich wierszy miarowych na , -

moUwe, owiadcza si natomiast, z powoaniem si na

Krlikowskie({u, iiami. oparterai n

i sani próbujo l r w Konradzie V.

próba t;i spotyka si znowu z fachow ocemi iUlc^Uurgu,

« lic i- .1". ii.Up" • ' ti* m-»i-'!« 1S?^



'hra/cniach
;

o <lo kh U(N:a>v
,
<ir. putuejjuce wyznania,

sma. 1872. VIII. sir. 117, 144)'.

IV

ROLA I ZNACZEME POETY NA TLE EPOKI

Middewic2. daj^c w r. 1829 Bocylemu ukmv-
^knnu infoniKicj o literatach wairszawskjch. nazwa
r(xlzii'iskioi;o ^tuK-aeliukieim sakóty romantycznej

!*(.lsce«. Okrelenie Uikie w^pólcaiesnym nic wyda-

li > si z pewnoci;^ lak przesadnem, jak nam dzi-

j>j. IslolAte te poezja Brodziskiego nafaera waci-
;i da|Mer(\ gdy si JQ |iostaw^i na tle epoki,

>Am w niej rol o wiele doniolejsza ni my
:uii dziisiaj przepuszcza. Nale)* pami-

i, e w chwiili pojawienia si pierwsz)'ch poezyj Bro-

kiego istniay u nas tjiko wiersze pseudciclasy-

. race ju ogólme sw^ martwot, sztucanotioi^;

inKstiorzy ó^^czeni, nieraz nawet zuchwaii w swych

loh i postulatach, nie zdobyli si jeszcze na ich

• /-nii to d<3juero Brodziski. Wic te owe

. >, dzi dla nas seonpatyczne. ale blade,

!i\-m — na Ile anmych ód pseudoklasy-

* Charakterystyk wersyfikacji Brodziskiego (z pomi-

ciem jednak jego prób stworzenia polskiego heksametru)

!•

" w dziele Wiersze polskie w ich dziejowym



«-/:iiv«'h ', 'i/ 'Ki <l! •
1 i<-<-!mi w nich

' ''Tcimi wt i"'-'.'-
</''i'^ / '. ii. iu«wein, ai-

vr;iy ich urokinni swi. /^;>i. '.r.-,^\y »ni f>ien%'!izc

l>r/:i.ski ronumtyanu. Oceni i» ae ws]> '-ii ju
(fniMiwski. mówi^: ^(lirodmski)... j'! / zrithW

w iiaswj Uleralurze kroJc stanoNVCzy, krijk oIIh/miu, bo

od d<m'€ipu do myli, od scntyTiiciiUiinoAci do czucóa. od

. Genjusz Hrodasiskiei^o jest w »efxru...;

• • 'io&konali nn&z^ romantyczna {loe-

iny zawsw. i ] prwygsii i wp wa-
litin sercu wjnialazlw (182;')!

I "I iwie — pociija iircxizin^kiego bya,

wpiawd/..- . ... I4, ak ntezajprzeczon realioBBCj pro-

gramu roBiianlycjaicgo, odrzucajcego nol.-ulo^^anre

v>iBBorów i trzjTiianie si regu, dajcego poecie s^x>odc

tak co do treci jak i fonmy, ^^daj^oego tylko ndl)icia

w poezji oirazu spoeczest^^a i epoki, szukania naj-

cs:ysls2ego przejawu charakteru luirodowe^) w twór-

cjEoci ludowej. Samo zjawienie &ic — na ll« ' 'iry

v;i1>nów N\-arszawskJch — pie>\cy wsi polsk.^. .
la-

/i i wiadomie, a naiwet programowo ten z^^Tot do

ludu akcojiluj^cego, byo caeanA zupcbiie ntwem i mu-

siao z:uJiwyca wsp<'>lc(zesiiiyci, tak bardao stsknio-

nych za nowoci; tak samo, jak prawcbdw ros dla

serc spragniooiyci czuoci — bya jego poezja^ pne-

jMijoiia uczuciowoci. otl)ijaJQc^ tkliwa usac sa-

mego poety. No^N-^TU by I take s[)osób traktowa-

nia — pod \^-j>yweni Schillera - pier»'iastka filooofi-

czncgo w poezji. Nawet i styl, nam ^-ydaj^cy si

racaej uiogi, saar>', wspóiaaeanyBu podo!- ' wanie
lila swoi p«i)Nlotv. w której wid^ano r sacse-
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"i>ai, naturalno^. Byy w luan zreaart^ pewne, acz

.roiiuK- jc&zcze, biowacje TDmaniff>'c2ne; dzisiaj trudno

.fciii ich wprost (lojrzof, ale yrystatrcry pnooczyta su-

i. Kiwartycj w iilyoji z 1821 r., W Ga-

,. jnU^piiU^^^-y *^*^^' ^'^' whiiiie w imi
• sów j>s<'udokl:Lsytvjych. a / k charak-

4 ol>nwiv linKlziskie^o w ItNcii' z 22. marca

'isiua prozii iyn» • '"' Mi), by je

— I*oez}'j iro*. » charak-

:> /:i\ III w^>ólcxeni nie aiaii, niemniej

Inakiean ^" "

i iii-

. wy o iKi- -

• jedynym zrazu powany !ii

II, wybi si na perwsz} i po r. 1820

by jaid ccas za rc-

—

• -^h kie-

a zanmóc za prz< /.esnej

lej poezji. Imi jego anane byo z e^ tyiuhi nie

w krajach sam^ikh, knaóalkidb, jak zwlasz-

f><>cfaadi, aie narwet nadakidm Zactiodae, narwet

. W WarsBa>wie nowooi wpnowadaone w jego

. ulorowaky drog inti^nn, imodsz>'>m i mielsz^on
- .m. Boidaiakk fldafwa sobie seim spraw z tej

:i, wank jesaow w 1835 r. w licie <Id He&^,

^ wiadcz o tem ciekawe listy Johna Bowringa
1792—1872). ma stanu, podrónika, a zarazem uczonego

i>oetv angielskiego, tumacza pieni wszystkich niemal

•h narodów, wystosowane do ^o
w sprawie przekiadu antologjl poi \v,

toszonej w 1826 r. pt. Specimens of the poiish poett.

. ... ..... ashar Jnhn Howring i K. Brodziski. 1916 Odbitka

Ksifpt pamitkoioej ku czci Orzechowicza).
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wifjski" <>ika. flor\' l. j-

i.iuirj ^^-s^wiil do iiaU«/.f.slN\

1 ' ' * 'i !«i|o V\' <tk(>l>

i>iiiikt o})arcia dla fwycli o^^pkucyj. opiirk dla s%^'ych

'!> ii I swcigD |Xitroiia i Miujraliicgo dy

-

itkloi.jo. Vi»i.i/,jn \v|>\"VV ]«"" •-"-• -t'--' • /ii;i

W uU\x>r:ich Wilwir4<M*i;o. (

'

•••]

iiik^n* })tK'tów, co V
iiurtiiw.tr.ai. z p<>rvi<*j.szyc4i /x.- u Kmu4M»ickicj.

TEKSTY I ICH UKAD
Cot swowh poez}'j o^iosU Brodemski w casopi-

Mnach*. CBE zebra "^ jedynej zlri -ji

z 1821 r« )e(rda> duo kk pozosUtwii w .. l'u

mien poety próbow-auo d^-ukiolnie z^ u^ <<iil^

jego skpuciziH*, w edycjacii zblurno^yc i ki

z 1842 r. i Dmochowskiego - Knuuewskiego z i<:>/.' r;

<>l>ic jednoAc pominy cady ateng utwatm z rkopi-

sów, z c2BflD)iism, a na/wet z wTdania 1821 r '. W r. 1910

T
» Gównie w Pamltn. Wan:.. l'(nn Sauk.. Tygodn.

pohk. i Tnqron . Hncznikach Toumrz. Pr:tfj Sauk . Bihljo-

it Wanz.. Orle /' •'Ict

; ,. 'I jocie. Bardzie "-
, ^ki.

Kurjerze polskim. Kurierze Ws^tz., Kowej Poltee, Dzienniku

powsz. i
' ' ' - ..- 1 ,. _ .,,^^ I I p

• 1> ^u twicrdrenia wystarczy
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..:-.vvW<. ow. <«i/j<k 900 wiency nigdasie praedfeem nie-

lych praez Al. uckiej p. L A'.

HriHizmskieyo nieznane poezje. TiikIimmca aorJQnto>^'a-

' 'uroMonej s|JuicbBnk' P-!"'- r-

AsicaiuiiaJiy ju ^- . . . ;" 'y

)ia tek-slów, upruo(i\v>'>v»nia nowych

.vyj, L\\y./^ij \> "te same

:y ukrywaj -
, czasopi-

I. i I.
i».
w a nawet

< 1 , ; , t
.'

! i ' I > j 1 , ; \ : 1 1 ! , I ! 1 1 :

.

'
' I lio

lllNS« 7\ch,

ji'sl (Izastlaj /u|>tlni«- iU'/j>rz>'&lcpn

Wiesaw i i. p., u, .>iuona

A nowsz>'<ch wyborach, praednikawywaiia jest ndestety

/vci w tekcie aepsut u.

raz wreszcie w jedni i-

!He)sze ulwon-. oraz jjrzywTóci wiy —
w len J^posób cki pozna twórczo

j

> iriKlzi-

kiego le))iej, ni to mogo ucz^iu j^r..^ r.w.Aiek z do-

vchca»sowych WT^te, bd^ych take lyiko wyborami,

jednake nie celowo wykonanem^ wydawaio si wy-

(kiw< (l {»tlnein, ieni donioiejssem.

e eii ^ ooiej piam Brodaaklego tru-

dno si rycho s] ló.

e z 70 przeszo wilcszych utworów (pomijajc

onych w niniejszym wyborze — w edycji

-.,.-,.. z 1872 r, znajduje si zaledwi«- ir/yrl/ie-

i kilka.
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Prz>' ustolaiihi U'k!au nie cnotaa bylD poitipi^

jcdnaici«. Ziwacla, Ae obo>%'K^ujvr-an je«l tekst mtii-

tni(f(o druku, ókonatteo pni okioiii nul li

zadowoli iiawct on do yruAu ulworów ftWi.K •/

BrodziskksgD w txlycji z 1821 r., skoro oii s;i ,••-

s» o niej w HiUsie do Helzla z 14. 111. 1835: »W edycji

GlOkaber idaM^krf 1..

dkAego z,\ jJly, prani i j;i

na ff^koptam iK)}>rawnie oprócz Ira^cdjt Abufar, tak te

w nowej edycji tych poczyj ^«cle bidzie zniicnionf«.
i>i -. o>,vej poprawniej, wolnej od ccnmr>' edycji "'v-

il je<Lii:tik do skutku z ]k>W(m1u przedwczesn ui

{M>ety, z ofwych za j>noe]>isanych rk^ Brodziskiego

tekstów niestety : V zat'howak>. Wpraw

-

dziiccz tekstów ..... , .... i nuel jeszcze w rku
Chodko i Dmóciurwski . taki z nich w swych

edycjach, a nawet zachowaJy si Kcone kopje tych

tekstów, sporzdzone dla Dmochowskiego (r* "hi.

Jag. nr, 4602—4610); kopje te sfj jednak, jak ije

{torównaiiie ich (lub opatrte^ na nich w>xlania z 1H72 r.)

z uratowanomi iiioUcziienu auografaoni, zepsute prze/

liczne bdy kopisty, lub przez wzg!;'' •••• f^-.-^--^. -

i d»te|9Q za podstaw niiuejszej edycj i.

Wobec takiej stanu rzeczy naleao z pon6d dru-

kowBO^jch za ycia' poeiy utworów te. do których za-

chamJ^ si aulofcraly poprarwitme pizene^^ w oaCa-

Inoh laAacfa. w>'da we<lhig r(vi'ych autografów. wsoByst-

ke inne jednak - wedhig ostatniego druku doko-

nanego za ycia Brodziiiskief^o. Z dnikn •••')-

szych, tudue z odycyj C\uniy.VJ, oraz Diii . •-

KraoBcewakiego uwflgldninno tylko wyjlkowiK (u i ów-

I
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Izie. wainjpjsze i cieka^'s2e warjanty. Oriografj oraz

iiterpunkcj. bardzo zamiMIiaii^ Uik w rkcfHsarh. jak

1 <1ruk:ioii. zmodemiBoiwano. W u^tigffch pod tekstem

ka/(it-^o w ursza zanaicsanBono ioknatutye o jta auto-

^nifie. picrvv'odruku. oraz pnoedrukach, irK'zgIcdtiiaJ9c

!i ostatnich dla ZNvic>z<>ci t\iko dokonane za ycia

\ ; druk rozstneclotiy ooiiacza tekst, na k1T>TO oparte

wNtkmif nink*j«BC.

W cah^m zbiorse, uw2^IdniQJc\*m h'lko orygi-

nihi Brodziskiego*. prze^Mtyu^adzono |0 raz

|.'irr\v lid chrcffiolagicziiy, pQZW'aJiaJ9cy s1judjo^'a

iTirwój twórczfjei i kilentu poely w r)'suJ9<^€h «c ^y-

rtch okresach: lat modocianych (gl6>ATiie poe-

w.v \ '^vieku dojrzaego (obok Mryid wszelkich

I sielankowa) i lat aslatuich (przede-

Aszj-slkiein pot-zja powstaaiia lislo|>ailoiNvego.

' Z ctiinych przekadów Brodziskiego trzeba bjrlo

/ fitlem yrpzyjjnowa. ji«ly naj«i/rrupl»'j<i7e choby próbki

jak z poezji ifni '^ iej

ij Jeremjasza, ^ .lej

I i), greckiej i rzymskiej (antologja). angielskiej (Osjan.

- *>o//), niemieckiej (Schiller. Góthe. Herder), slo-

(pieini hidoipe). polsku-Iaciskiej (Elegie Kocha-

.iuv\!>kiego i t p.), przerastayby ramy Bibljoteki Narodowej.
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Dokadn bibljof(rafJv prur o Hi-r><l/iii^>viiii ,„.,i>f

nioiiia w Ulentturze fmUkief (i. Korbuta (lorn II. 1918. sir

Wm), na

nej pracy «> I

do niej szukar nary w moi

Arabalin, Kazimir hiw.,,.., .,; ,

naJR diejatirinost'. Kijów 1H91.

Br. Gubrynowicz. Kazimierz HrodziNki, yck
I dzida, cz. I (1791—1821) 1917.

nadlo w nasK*piijc>'r) sludjarh poiiinirjwyrh:

naouroc 18-11

B e I r i k u w s k i. K
G a w a 1 e w i c z, O
(III m i o 1 u w s k i. K. hi i i lutki-

cach«, II, 1886 i w •Charakt* . ; •• "•'*• \9Ki).

Ilordyski, Broilziskiego lata szkolne, 1888, oraz

Mickiewicz i Brodziski w •Pamitniku Mickiewiczowtkim*.
tom VI. 1890.

Gubrynowicz, K. Brodziski w latach 1830—
1835, 1892.

Tarnowski, llistorja literatury polskiej, tom Ul.

374, IV, 229 i nasi.

Piat. llistorja literatury pohkiej, tom V. rr. I fpo-

jawi siv tylko zeszyt I-szy).

f\ tli filtr OrikliKi- iMii-/ia- K ni-ik<1>!vl.-i»iii 'v

KM):.

I. h r / ;i II o w N k I. l\. bioU/iii>ki. -Mo lat uiy:>ii \ml-

skiej«. III, 19(17.

Jankowski, W loy aoj. oraz Wstp do
Wieslatua w wyd. Westa.

ucki. Modo K. Brodziskiego 1910. oraz Epos
szlacheckie K. Brodziskiego (Du>ór w Upinaeh) 1912.



KAZIMIERZA BRODZISKIEGO

POEZJE
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o I) A

W ir/JE IRODZIS \AIK)LEO\A WIELKIECmO^

za, a granic wartujce skay
, Icona duiniiy kark zginay,

( ily si<^- morza równay a paszczyy trony,

\N'ojska grznioly ciskay, a króle korony,

& Kiedy si orze zloty, co gwiazdy nastrasza.

Od granicy do granic z piorunem unasza,
), o)cem wiatem wadta,
jców okoway pta,

Z\vT)c\\ na dawno Lecui gniazdo lot wysoki,
< dzieci pice; pierzchy czujne smoki
i \i i>.;iu nas drczeniu przed Tob, mcicielu;
Zniós czarnego, sam osiad na gnizaci Wawelu.

Of! n II rj i>ivmri na /.w-iói iirn^yjn NapoleoHa 15. sicrp-
• tame w osobnej oa-
Ti u 1) r V n o w i C z a I.

rtoci ari

snv. pic!

. satu \N

\- w cal« . :. . ..;

itant tak luodnycti i licznych wówczas j»ód

ziotg — ^ki. wojska Napoleoskie.
nego — ;.«.

BibL Nar. M. OtntLUkL W>Uif po«iyi). 4



.I:il. •.il\ iiiM .1 w f\i' r.\ u • f,

Sliii li I. /<• lii pi '. -^
.

/. ' ! , ..i',

'^ A I.i/'lii \\:il</.i .'. i'.'. :!'2CWtt 1«C^

Szuiiu;^ diiuui^ iiadrlt. bis ... ...Da wieca:

Csek tylko widzi iwtalio i moc Boskiej aily,

Lecs skukne poczwary w jaskinie si ikiyiy;

Itn InirzB airaoheni. Jcfnii zai iwialloni ti staje,

^ Idzie wesó i nucc Niebu cze oddaje.

Tak, Potaki, my tyle gnbieni wicaenftem.

Sami anarti bt^dziii za Ojczyzny cieniem.

A bysn Orze zloty — {lierzhnt tyran •»'•:•

Zdrajca teiicr w nim zol>aczyl. zbawc aprav

35 Zbawc, którego imi wiat dzi drc obdiodzi.

Któn- tysic radocd w synach Lecia rodci.

Nucie, B£urdy sowiaiiskie. seUie wnklcn V7vki,

I wy, mury Krakusa, wydajcie oki/

Niech yje Napoleon! woaj ludzie tkiwy,
3"

'

po tysic lat! (kio z nas ickie ywy i

I lak o&tatni z tein czucieni umiera,

A iask>: Napoleon! niech mu u&ta zwiera.

Ty, oo si z Niebem wznosisz. Wadco niepojty.

Pod Tw nog N\iat kry w jeden Icb awjnity,
85 Wieki si |>rzosu\vaJ. dnie robi poloty,

I^a serca ludu ]>atrzysz, by ich sdzi cnoty!

Spraw, niech le wszystkie wiata i miejsca i wieki

Na|Kdeona z swojej nie )iuszcz opieki.

Rzu na |>oiiiie serc ludzkich Twoj iskr wasna
^ Niech jak teraz gorej, nigdy nie w >-gasn.

w. 24: zdrafea — mocarstwa zal>orcie; w tdm — w Orl
• zl(»tyni. t. j. w Napoleonie; sprawiedliwy — Polsk.i

w. 27: Hardy — poeci.



^

.1 nowej
lui >%tl2Óicaienii.

2

OLMHHZ SM) RZEK MOSKW W H. IHfi

Nad aiekMi.^^ Mosk^^y brzogiein

Btbóbi aic burych kilka wii>sz:i,

Szum gazi z wody biegiem
Wraz si z szimiem wiatru miesza^

Krz>'e pud nienii i niskie mogii>',

Kciiy rodziny umai-lych zoyy.

Szczf -^Iziam, co z zagona,

Z i^._^^ diory wszed do cialki,

41: mowa tu o Polakach osw ' ' " przez Napo-
leon;!, kióry w 1807 r. Mtv vo Warszaw-

A 1809 zezwól" nie.

ziemi — w i •m, oraz

>"crr r^- r.'»V2 Mo V -. Ai'« i.- .i >i •• i*»' • -m"

X- X. r kich p. f. »Brzozv« — z dopiskiem:
«• nad r/. w. dnia ó. padz. 1812 r.« — Pier-

z drobncnu ziiuanami w 1819 w Pamitn. nauk..

ik z nowemi zmianami w edycji 1821 r. Wiersz
' przed odwrót v - - »,»-.

ic samefio p<><

^ kiego. -

\>.r.C\; « .... a...

Z krzt-pniejacym wody bi<

Szum zmarzych lici ic utit^y..

7—8 zawiera myl: szczliwy, kto umiera wród swoidi.
4*



i2

Tl iinuui jt*4;(» |m> i

!• OlMik siostry. <• ki.

A <iti r(Mi/.iMie 7m1 /.lanc i

Nieco ciiudoby i do)rej j».ri •...,;. •.

LeoE ja» któiy z broni w rku
Bun óbe mi krai^fo.

I tiie w Mana modke V

Aie w zaspach zkn; .

WioMia, co «)ie^ rozleje w \viUnii,

Tyiko do pom&ty odsoni me zwoki.

Z.kc m na pasiw kruki.
» Nieprryjajjnjj koi posoli

Bd nni< eh >K*nuki

Jeckii u...-,.... z .swojej roli.

Jeszcze bez Ziksug {Miiiiid/A' swojenii,

Zgiffi z imienicim na obcej mi ziemi.

2& Nf(>j;i iilwa st^d (ladcka,

lain jmkIo^ic Inrzozy ny^i^,

Mnif .lolcnta nie doczeka.

Ju nie i)rz>'jdc (o prac z wiosiwj.

Z bia4ycii pni brzozy krz*?. niech mi powici,
*» Szc^MTch ez nieco i dobrej psinnicri

w. 11 V2 !»i/mi:i w wyd. 1.>/J.

Nikt jfj zv s\N

W. 15: Mars - boek w<»ji

ku — nic w bitwie,

w. 21' r imirnicm — bez &ln\\\

w. .' !n: w wyd. r. 1872 — Halina
W. aulogrfic hrrmnr

Jej / lic

O
i

' ducbem.
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Niech przy chacie brari szkody.

Sziuni w róe na jej grzdzk':

laki glos vrydsk, jak do iii^j wotaeiii,

Kiedy ju dusza tegnaa si z cialtin.

UY/iK^JZ D.VM « MAHCA Jtl.H SAPISA.W

nL»v >i,o! kie<l>'i przecie i przez jak sUv
ly t straszn na Tobie mogi?

'
' V na Twyjn grobie,

! 111 rozbr)'zga si globie,

koca! co dsie klsld nawe
...r, .. .luki na nasze l gkyw.

Lzy si same, krew tylko midzy nami leje,

Maj n.1 ' vlu zagasn nadzieje?«

Gdy tam prryjdrie na sporrnienie,^

'

! uchem
Z szunu. . .c.

Jak j w u^taliiicj v. liu dobie.

w wyd. 1.S72 w. 31-^ jak \s < w. 35—36:

Ni.l».in mu ['>i/iK i'l,iK.inie w swobodzie,
'o uciiu ujcow, po lubej Ogrodzie.

W'er«... PiorMs-odruk w osiobnej edvrji z 1813 r. pod
' '

' " " r /iiik)

h.
ho-
Sa-

ivch
pi-

ane
Aiel-

uwi;
twu po-
A zmar-
twierdzil
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T^ kd PcUk rospMa Nad brzif^ami Wisty
<» I niMl gór Wawelu cataie mgy ol»wwy.

MUcsenie jak Im guche. oOy brzeg daiodzaczy.

IN>s^.|mc ~ imaz' iiasw trupy Ikj^,

(..ly si jakowa ,
:.; wród cjsamej mgy kaia

I iKiNt: szata na iiiij zdarta kr^Ki zirocaaiia,

n lx ><caim niezmyta, a na twarzy reny
s .1. jak mordo^-nicao duch s ciaa wy^iafiy.

lii.iJN or/«'l iH>svi>ny, poszariKmy srodae,

(.Ais« Ml /jn«H/x>iuin skrz}xilt'in tr/«i)ie przy jej nodze.

/ii;jk iKul/.u-i, kat\vjcc, w pr 'ui IrrjTna,

*> Kloirj si^- uirprzojrUiy jaki.s on iTn.i.

y.A.i. Ni^, /.*• i kni/M-c mgy W Jiu j • u t ni^y

I wotly 1 !s/< i wiatry iik t. !\

Gdy przez lu..^...: ublok saby Irfasl . .m

Siiie tylu nuiaoni owieci jej Ikak

^ Kiedy oczy w dó wpadte spuciJn ku / >

n

I (sluciaj Lechu!) sowy ozwie ^i< t iki.iin:

»Jam to jest. Iclór^scie wy Matki ii.i/\ \\;i!i.

r.kin o< >rzegów Batyckich do l)ni- piu i S;li

iy tak diobroczymie rozci^^ga r.iunon.i,

' i^iuiuui krwi^ 2inazanemi do grom v»Lr...nn.

l^ecjs na widok mojego nie <lr/yj. synu. ci* iu;i.

ZrzMCAi kiety 4e atrasan' i/!< i> <.

(^io si wslrzyinara, wyi >" .

Na stosie trupów stan i wdziej koron.
» Zniesie ziefnia gód i mord, ogie. ^' •

•"

Ale znie ducia mego na sobie nie

Lud TwHriMwn mym upem i bla&kicj

Nie poalnegal f>newidae niecoCnkm

1 }» ^nieoielnej ranie czunm byt mój
j

40 Pakaam nad morderc, mówic sk>wa v.

•.i

w. 28: Sala — Saala.
w. 35—3r» KnrR ca /• tkliwsz ni

w. 37: /( istwa laborcse. T < utk<loche (L poJ-

lam. niaogiej) w w. 40: j»/rur«rrru".
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' wam bdzie pamitna ma strata,

:\: . itJd zucaie l)cd;> schodzi z wiati.

W kraju niezgoda swe Etny roziueci,
*<' ' ijców byd^ mordowa si dzieci,

^kim s.picte prze si bd donie,

bdzie w ma4Jd onie.
1 was2^'cfa bdzie sta bro-

VN i mierci wasre zdotn trony, [camy,
\\ • '

•
— -'-'fi was ^^'szdzie

I /i omer ma posem
[bdzie.

Lecz ni w pó cofnie te srogie wyrold
1 i ;y i le krwi potoki!

I.eoKu: jv^/.w^ i''..j orze ku skocu poleci,

tr.lv jak mne, tak staJe, l)cd twoje dzieci.
' mech nadziei oywia was sia,

>Lu-nio krwi waszej tyle ziemift spaa.

Z nad \V&>', Dniepru, Henu, Tagu i Werony
Duchy Lechów z pod grobów wznosz si zasony,
1'atrz si i suciaj szczku waszej bn,

zeonsty bra«
"

'<'j.

. grobu |xxi
'

/ dzieo,

*racujcic, by ttini gK''i*^J ^^
. runo.

\'r» '^ni7-ich wieków siedzi .»-*> ^ kos,
!' /f dzieo, co jego ost lie znios

< '-, vi<^^ z nienawici; [• rumieni,
\ |»rn-szo go nad ws/ i wiata ceni.

Po raz pierwszy to v uej wypowie-
'''••^ -'•• •••- .wAi^iw.u Polslu stanie

i'olacy w epoce wojen
• '^ w Hiszpanji), oraz Werona, mia-

owocu swego p<

< NapoKona. ora/ . i'ii-

t si zbrodni roz-

.<:dnie — zamiast: »Jec (dzieo).



M,.: .. .|.r/ysiv;4ly.

.!, • ;. .h ,: 1

• Ul. ;- . I .-,^ , -.

Z:il"' . ! I
''• orvc '

N.i o niczawoiin

Oi< i>>ze Uczy sak<

I klsk I pracy lyic- /amioiii w narody.
"^ ()n si W7jii»v./:ii- / \i.'l»:i!ni iui-«!<r4-iL'!i' myli.

Wielkim / >va kn.li.

By ich Nvi i .r^

Na lo Tn I

Próóiio wialry i uioi^a. ui^m- i iiu^i

"" Na ludy Eneasza spisek kmiK Moui.

Uniós inaiy lx>h:itcr s\n<

Taon. sk^d potomek iiad glub >\ /.iii<t> a\\

4

STAMSL.WY

Na aelao dolin, do której ze skay
Hoqx79kuj^ si zdroje kroplami spaday,

Soedl Staiuslaw, albowiem by to dzie medael
Zasn w xogu, wszyty si z ciaUfi radiktkeU:

w. 08. W pierwodruku opuszczono •si^*, zapewne przez po-
ii\ )t.-i»

w. &> 1.

w. 7^ /:i (w .wityni Sybilli. znanej jut
1 1 lennych): »Troja na to

w. 81' do Lacjum, kolebki po-
i.

Z
' lilia v\ .iibioracUD: w -

j.v Hibl 11. nr. 4005); w> :»a

u pti-rwszy w Kiczuatiych poezjach K. Brodziilskiego
Ulu.



^ fOna poszia do sadu )lLsku>go <i^iada.

Gdzie o d/.ieciaci, chiuloiiie u^la si^ rada;

Dzieci leó, klorc z scjbgi \s iedli do kascioi;i.

Nie przyszh* i lui oiiad; la rzesza wesoa
Lubi zorwsze kkruiLu- si w kocjelne ^liete.

'"^ Sk^d i\a sady i giiia/ia ptaszt pilcue slrzee.

Obudnm wi^n: Stanisaw iiaokoio chaty
Obciodz^c, razesniial siv. kiedy widzia kwiady
l*(xl tlacicju w sam Nin demu od dzieci wsadzone.

Obastenii sytmly, ule, drzewka rozkwitnione,
' • W reszt- it' wszi«dl do komory, utocz\'l djdian miodu.
Tu z iiim do wierzbowego udaje si chodu.
Bo ojcu, co domowe ponosi kk]^x>ty.

Wolno staro pokrzepi, wytchnwszy z rotboty.

Skoro go starzec speni, nieco razmaraony
30 Tak sobie mmi pocz alosnemi tony:

•Waadae si po wsiach tiawi. ja jeden samotny,
Dla m' "

" I nie ociotny

.

Bo slai ^ - atodzi.

Ja mai przeciw wodzie pyn si nie godzi.
-' Tl '' V wasze ogldam swafwole,

i. ale wewntrz czuj lx)Ae.

SS 'zed sob widzicie.

Aj . wasoe 2;>xue,

Cioc tej i; j wsparcia^ pOGEbd,
30 Bogo iP' .... grobowe ^izd
OdproM ti wsz^^stkie. one po rodzicach
''

'
'

1 w naszych okoicarfu
wiejska polubi druyna^

Wasza duliro icli oko bra na si aaceBytia.
X 7 u.,^ bdzie mia syn ojca i ssilcud

y koda dbowa z staroci upada.

kra*, zapew / pomyk,
•chowski pop Skd sadu

1 griiaza ptaszt ])unie StTzeiec
27. Vr rkps. opuszczono ^Wyc, zapewne przez pomyk.



Na pk>ii si poflBootaly polm^niy mcloinio.

e ziiów z iiio^o )alon>41 do g(Vr>' wyroni.

e znowu cie raoelcgy puci po i

4c A sUw^n u i>rziccO(inity«^' jeAZcasc n

Da^Twi nuja li-pimika jii* ii^ iia :

ojca sawili,

rcjciew rogu,

A • przy <i .ali na pro^.
•^ I j

iy wledv UKiiniufc^ia w k^cie

Ot Tty, na ^Mme ffote^ kóHca prucie.

ocknana.
ila jesacBBe ma kochana^

Nie tu ten strumie pKii^^. przest;^iil granice.
'^ Dawniej tylko ssiedzkie kropi okolice.

Na tern polu pamutani czarne niegdy lasy.

Pod aekier inojem> pcyarta^y casasy.

Z nich terB2 poroMone kiedy art smugi,
Spr(irJuiiulo tylko pniaka odkr>'waJ9 pugi.

^'' Ci gli zakurzonyci odeszli SQsia<y,

pi. teraz po nich smutek wród luidej eaiady.
\Vsz\'stko zniko za renóe {>>'no-

Z nich si nic nie zo&taje. prócz %\
,

utraty.

Ty tu ju tylko moim. krzyiu, zniart>x:i stróu,
*• Sen pic>xli przy t- '-riy nie zgodzi na odbu.

IJpo! chonia wiei u wskazujesz mi gngd^
N:t Uku/. /A' ja \:m\ prr>-l>cdc;

Tii; hnikn. tvlko noc;j ciemn
Czasoin 7^kkNs41i nmlr^mn.

^ Bywaj .... ^^..w«> ^^i....>rLu! ty }>}iiie&z do morza,

I mnie moja wieczonia rumieni si zorza.

Byin-aj zdrada -m gratka
I.erz mc imi loiie.

..7l.

lem j
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Lecz wmI/;^o jjo w lyiu st;uiu\ zwoaa i<» cuitki,

(ftzk; n>zrvN\ay sLuva swawolg^-t' cL&kilki:

^ I wc^c>y<-ii x>>>*>*i*>^' (^u dzbana sfidrosU,

SA WimOWADZESU: ZW.OK
KS, JÓZEFA H)\tAl()\VSKIi:(i() Z POI) UPSKA

DO WARSZAWY H. ISH

Gdy noc, smteia kaplankai w csBame strojna seaty,

W w^tnicy Paskiej \s- kolo pogjwJa wiaty.
Dnia zoiariego cie blady zalega po ziemi,

Zgoo j«gp wiee gtoas^ dz^Kxmy pospoemi,

Na wftmwadzeaie zwok... Pierwodruk w osobnej bro-
*

•••
• <1a

I >
I' .\

1-

II /', sianu ¥> i.ji-t: iiiC-

II Ogoszone dopiero

.«s

I przy-
l :o dni

w-
rn

K ,d
U ry.

I' s^ici'^ Ica, ziiuwu
/ Sauk. i w wyd.
/ -O wo-
li drierf

l.>^i) 1 .Sil irnpn>u'ndzenie
I Krakowa (»Nieznane poe-

1", Ntr. .«*- oi^.

> W. 2 nastpuje w pierwodruku:

lia taiemii i podwoje
ady i w\ je«.



w

Tok z dalekich pól sla^-y i naa oMk |m

\*oMd cktak iiik>hii3fch.' poiród lea powuuzi.
LiKijr ^ wlatei miaólom, nriwlft sl}9 ^ioM.

>« CoM dalkUwtte bóle. gMokJMe teloAoi,

Im dalej ku ptktocy }>oniiui*ane <iaRw.-'«iv

BudoBi lud na tel nowy od aiu ta]

O BniciB! ju osUUiiia wybia luun ]>•

W niesoczsn^ Troj zwoki iiroM^-:!'! ' •

<> S{)oc»ie Bóg — ff^ ostaini {ndlti.
Ju mu brauiie pocisków tm immiuih ku pu :i.

Gdy Zwycizca krg ziemakl uwier ' ' '

I ten Iftcuch nu Polsk ci^ik m*
Nad&zedl na grób Jóasefa — i to jedii

> Narody! co naaaego tAd oddaijeoit-:

O dziki tobie! co Bóg o adansyt z>\yrjsl>ftx\
T' 'vl. jak hwhiffltri two.

/oisz niesoRSottiNN

Szczcie yciem. wJeczaioci:i

^ A y, o deniu drogi!

Cala nieszcssoa Poblui
Poród lez i pochodni staiwaj ni nii,

PmbjwBJ, jiak noc smulnn •
... :.— i—..:

W wiiodDmy pned akibke \/

™ Z nami marne wspotmuenia, 2 tiiy.

Aie cói rozpogadza omutr' *

Có to? w«seie w acasich, v

ww. S—12 zawieraj opis aku
pp.... ...: : ,.^

W. H / , Achil-

i-i kaców.
ww. 17 _ yciczca ~ koalicja walcsca z V .t,-.i. ..nem.
ww. 21—M: mowa tu o Aeksandrce, w»pai lym

zwvciezf:\- w stosunku do Polaków.



Ach! os.UUkJ rycerst^^-a z lyu walc 'witacie!

O HurufK)! o zien^io! nU>l>iiOK nuJestacite!

» Cay wy tkliwsze w witv7ju»ci wiiralyicic cr*'Me?

Sk^ aiemcz&cm sceo smutnych bierae dki nas tyle!

Jak seree ponuoane adoki ai omieli.
Cay SW9 fMiwoii na raiio czy mi al padBcAl?
Maika si nfiakanst o syna nie pyta,

^ Brat poanane^o brata za (Sanie nie chwyta,

Wasyscy bowiem ryoem, jak eiente, z mikoeniem
Do grabu za kochanym przecigaj cieniem, —
Dro^c oOary Polaki. oKsnaac&llwej ziemi,

Nie^N- za wszystkich, tencz walcseyli z ws^nstkiemi,
^ Krwi 29nacz9c liczne rzeki i ]iola i grody

Szli o maitk porwan woa na namady.

Gdy w «;rrkc;ich Lipska polach mier mordów ipgo-

Z ótv zczgi nowych daar wygldaa, [dniata

Mars Monad wojakiem waksoem wmoesaony.
^ Na mieczu wa^c pokój, pcawa i korony;

Trz\* dni o nie Europa, trz>' walczyta nocy,

Chwiah' si do pouckiia, chwiay do póhioc^',

Polacy, jako cienie, w'sra«zone z jcrobu,

O^Uatniego roq>acz\' bior sa s-posobu, —
"' Wadci. ae morderstwom poJo'! Bóg miar.
Od n* '' 'iwych tylko prz>-j>^Tsz>' ofiajr.

Tam '», wszj'slkie kraje pozyska pra^uecie.

Ci slra^.iLi i>sU>tnie - '

'i-zecie;

Tej pochodnia, w kr\^ /xina caka,

"> Zwoflnego Lechom wialia ^^asi nóe TrtoJalr,

Jak mara. za EUster z bojowiska leci

Nad Ben. Sekwan jeszcze >^xxlzi swoje dzieci:

V rózg oiiwy kr /epi mieli-

ca nie zostao, g*i j4 Talknii

Pu w. 4fi nir.rii:.iv wstswl prawie cay tekst i wczeniejszej
n Nieznane poezje, str. 34—46, t j. wiersze

wu *dy (kraje) walczy dla podbojów, Po-
ania zagrabionej un ziemi.
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>«i««eaj m nu polnMilMBiej sUrii

....... (tnag9 cictó /!"mi }v4no krufh* mu»cr»ii-

Na )M>lnoc aiowu ivRaj<f naii/

Co z w i«')W Z\Nyciv^y snowu isn si «iucjr.

Onyin i a yctaców w <ircdaK oejsee day.
^ lio mcsU wielkie prawa: nhtatKwcidm i chip^tily.

N»c dla krwi, iu€ iia chdrwe ucim t ifwiaM,

Ztk ziemi tylko ojców podniós miecz SannaU;
Niestcsc^wy! Usrz niech mu sacaoMwy aMAroAoi:

Niema aioly bez woUci, bes nieasoBcU mirMaoiil

Ijccz có nnwcj hr>leiU9 ntialansy podoa?
Zblia si •'^^aefanego Iralik

Patrzcie. Ci>
.
gde ta caate iwietnoftc?

Kdy ten ogie twarzy, postawy 9Bkichelno6?

Ach! te sanie to dlotue. co nas zashmiah'.
w Ju si nie wzniosy dugo spocsnie or ciwuy,

Nie olwxxT« si ocz>'. z których nitg^fyi sK>iu

Czytay lueoierpliwie. gdzie s^ najeadnid;
Na ^os: ojczyznia — ju si to serce nie wganisaa!

Jalc amiliiy lad tak wielka zostaiwóia duasBa!

*^ Tei to teraz pociuxinie, te to caaroe szaty

Za tyramy tr>'unifaUke, za laury i kwiat\'?

Za okrzyki fadoócj — grobowe mkasetue.
Dz^Hmy pospne za !e trb majrsow^rh brr^onif?
Jakie amlny ko jogo. na kt(Vr>'m z z i

• Wjeidia w bramy wódz me^iy z n<>..

,

.n.Tn

Gdzie te szyiu. któremi bnei oswnbodzii?

Z mnóstwMu wraca od Imjm a z garstki nv >

Wsiyslko zniko — po blasku cienie siv /<>'>•)>

Zdoa wszysUco fes preemóc^-okram marnej chwaa

.

ww. 67—68: wyraa poeta ufno we wspanialomyilnoAr

pnry
• j ^""

/cdzte po drodze t oznakami sza<
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% WikIz t< vyciftt!WsnM Ikzyt
Ilu inc>ix>ni daietaczyi,

Serc4i \v<)j<;k wuhU ku s<>tnc, a ku 'wnogom (ttonie,

Sercii bra z\v\ - '^- ""»i<>Tal bitsue.

Do nioiio swi' h\ caty,!•"
• '!«a>'I

>tv,

St. loly.

To \\s/ chwila r -^^Tdiarial

«» /»]>' ,'lacz. ojcz}'zno! tzaam oblej zwoki!
! ">% i za cidHe wyLio {>otQkiL

^ ^ u gró^ dziewice, uwieczajcie w kwiaty.

Bro wasz;^ potrzaskana kadcie mu, Sannaty:
Nie teinu. co krew bratni roAryzgai po globie,

Cezarrmi, co tron wTnist na ojczyTiay grahie, —
Te viajmy, lez powimy idtoje;

GiK iini^c, z nóeseczioiein wódt boje!

O cieniu! twój grób, jedn dcaedzin Sarmatów,
Niech stroje seine wiosny w \NTbór >^xiainych kwia-

'•' Zas>-piaj mida^ nam! Kolo twej mogiy [tówi

Oby si zle przegania duchy nie wayy;
Niech si czasom 2awialnyvn oprze twa mo^la.
Niech wiadcry, ile ziemja polskiej krwi ^•;)'pila!

Ju ciebie nasze oko wypaka nie zdc^
>^ Gos ojcz>'3aiy nie wzbuda, ial nasz nie wywoa!

Nieodw<rfane sionce tonie w ^biach wT>dy,

Tysice gwiaod » niego nie dadz oaigrody.

w. 103: nudowa ledu wicrszn mv odnnwiada wvmaganioin
I akcento-

I 'i — aluzja do wojny domowej Cezara z Pom-

V.. Il_ — W pierwodruku z 1814 r.: r/V '.

w. 11 iztn — w znaczeniu: jedyne d/ u.



Ul

K^^iy od smuti) iioej <!«
Wysoko z wybraji 1^ ^ :.u wan«i,

'»Tafln oMuhnn prwd Jl^^">•nl Anatem z u-jiwoniego
[dzieU

ZawcKMnH> I%tno^ cHiic do w\'isz3rch prac wsAia;
Krok li po wiclkam u^z^^u>^•szy zgonie.

wieti ii' '"IW vifn\-!M .].•! siingcfi tronie!

Taan ^ /.ilcm "wiecmy;
»"» Tam mir oRtalocaany:

Tam«gdzi' >"<1«ni punkt si
Ty cz}'taN. [^czy.

Tam spniy..:.- .^iTÓala,

Pod jej okiem l)ii(la\va przetacza si •

•''^ Tam oiia wag trzniia prze<l " '

Gdy j^ puci, ruiii<' wini i
^'

Przód ni;ji Uiini w -j,

Taan Izy i krew
j

Taim ac jej jeszcze sp>iaj na w \

110 C/, - 7x^zc chc' - -<. gdy ju/ ^^

M !H;k.'wiy 1 lilio i>rz«l i

Z 'Ii; -
, n-. - •'•;|. / Ua

PoNsu. .:. ... , /-.-Irwai /a j'.'j w

'

le.

Niech nie gardzi ofiar, sdzi jr

«*i AI« <>jcz>'zno! niarzeiue o tobie

r^ >|ca ffrobie;

IM ino^Ti ni« okryili,

Ji inia na
T > iKigrz^:.. Ud.

1^1 < sobie dzMdtt.

Spocziuj. Ci 'X'h i hy nie budz ci farainie.

Resztom Jagle tlu\s
i
zlejemy ostatoie!

Po w. 118 w nit T w od tuk u i1>Miwfcrs/:



Oby ci szi^tek poldciej cho wytaira sienvi.
i>.. •-nnajiimjej grób wiaaay kupi rany tweini!

my z t^xiini cienkm do Paaiciej wityni:
' I ! >! \ tM iiaoBDcaDoie tyle cidów czyni.

,
N itios, iu'bB oi>róci na siebie,

len iud, co. dzi z nadziej, tyle nadbej grzebie,

Cho nkany od Ciebie, niepojty Boe!
MO Jui nie imi. ju. jak niegdy, niodli si nie moe:

Wie przt-ci' ' '<> w Tobie otuch zak^.
ZapfNMiio - skona, ni nieufny oyl.
Ujmij spr.i litoci co przecie.

Bo Ty nil .,, i, lecz i ojcem w wiecie!
*K Zakocz ju n;> >ki dzisiejsz aoba:

Wszak z ostatnia oiiar^ stojemy przed Tob!

WIERSZ OiHZh^DOWY

w sufio Imienia S.'. i W'. B.'. Ludwika Osiskiego,
^fistna katedry .'. i d,'. CD.'. wityni Izys dn.-.

' m.'. 6-ffo r.\ p.\ i.'. 5815 w tejte UU .'. pie-
wany i dtl' Poezja Ii.'. Ktr ' ' lirodzi-

skii fi.'. Karola Ktij »

Chór. Kapanko mularzy wita,
W ' • poczta.
O, 1 \vt^ II :ifrImienia

0/j-\vi 111

W; / .. )eRt to utwór wolnnmularski
i,'o p. uwagi we V'

r. jako osobna I

reg SYin)
'

zasadnie/
ii<'jfv'i.i 115/. V,/J.'. ^=^ l< 1 «i 1 , .> . . ^

bliwosc. d. :.•'. = loa. dn.'.m.'. r.-.

miesinca i
n,' >,,.. »'>i'>oinularskiego ,. ,.

lata po n r.-.p.'. .-. — rok
nr7\ wrócoi.tp. a.._ „..i ''17/'. -1838), Wy-

li.l Kar M. (Brodsftdd: Wybór poaijrD. 5



m
i S p 1 e w. TaJemMi j«tl twoja bramu

M%droi IrayoMi w oiej {«»

Blaok ich nfatk onota aomn.

W proch pneed niemi i nie.

Chór. Kapanko niulara^ cia etc. etc.

1-wszy Uczeh Recitativo.
O ty! m^rotó filarze.

Ty. oo %ifriBa\7. obok tronu,

u Pro&z ci wolni aiularze: ) l'Au>r

PowiedK naon chwal sikonu! j his

Deklamacja Namiestnika
Gdy szczsny Saturn ludzkie porzuca ju plemi,
Chifnura nocy z bystcanii okrya ziemi,
Kiedy dumny bral, bratu toiief>ci nios^ mny.

* I z jego zwok na ziemi zarzuca !

Gdy zaiiiky pod elazem Satumowe ,

.

I w buRy run Icociót, Prawdzie wy
W len caas, jak Noe w Aroe, od oietMos w^

;

Z ZBtopów zaród prawdy unieli kaipani;

bill • • •
• • -

W;i

\t\

(1-

nV' iiiMiMiii nu jii nj /. iiii II nmi/i"/ 11/ uijiukii

Br
w. *•>.

;
rnndrniri - •'"'v»>-tnik loy.

w. 16: ( . I)' w /I pochwal.
w. 17—.' iMii liMW ki w poiniri»i»vri papierach

Bi .!/.i. ....... pi. .-j »dekl:M . I. Pro
Will! i ' > 1 \\\ j\val j w : arsz. IWl'

I, $tr. 1.')

w. 17. T. i. ^iN 'uri\\ sle wlrk tlotv. Jaki mlal Istnie- r

rzdów :< ymskicgo, uiosamianrg'
pntrm z

w. 21:

w. 24:

wuU)o»>ulai!it\Hu i misk^rjó^, kapUitów cgip&kicli, cha
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* M^dro^ im sterowaa, w agiel da sifo,

I^i^kiiod burze a^<xlz;K^ Arguze u{4a.

Pod bericm nocy ^Ml wiat w niilczemu ;;lvl>'»

[kiem.

I^^Ktia wysza i z wiatlnn szylikiin j>rzesza kro-

[kiejii;

A cy sen przeduajc, jej moc tajemnicza

Wzbudalft mów prafn^^ godnych jej AMifaw.
(ikK jej, komie na aiuJBytMn<'h tajemnic nteskny,
\N i-ki wiekom, a stronom podMwaly airany.

N\ uet si sesodi mukM-K licznego narodu.

Od zachodu na pónoc, z pohidbia do wschodu,
" Roooignli budow trwa oiemierieke,

/. bwiów zesadi knUoi^ie, wili s niemi kienie;
!

i
>!<w<'xl i kocioy i trony zamyka^

1 I 11 i'
st cze i dla Bósl\('a i praw móeitdniica.

I
;

M inse ju ziemi zajy przeslraenaie,

laak rzuc, zo mctteje, ustpuj oienie.

23M niegdy grody, teras porze radki.

1 vsic lowarzystnv i narodów padki
/ > luttz wciny, mocny przez z^god jedynie,

SjKikojny, cichy, wiedzie mur po ich ruinie.

V W w. 31-yin:
• I Kowe nie wyk
ii' >;o, co najwj roz-
\\ z redniowit-i ^vch,
pi z misterjów greckich pewne symbole
r/ /ne.

: — Argusy. Argus — legendarny wadca pelo-

i. majcy oczy rozrzucone po mem ciele (stu-

y)rTyslowiowo czujny i na ' baczny.
J iiiala zazdrosna Iiera pov. t rai nad
I ipank, i uioci Zeus.
1 -'ia -^ V- w.

I. isiot ków wol-

jak m II. król

. :M;imsiaw August, car Aii"fc.>aiiuri i i t. p.

5*



m
«» Tak sIcAoe, »wne JoiImk iMilB i flfmkojn^-

W kuU tmhA radewtt fttnigl winia t.

Gdy pAonm. i\ioft«c byski które ehvk-il i

Griii. pieszy aby zgBfln«t w leii t-aDaa. u

:' ' "-ny w zaaadBch. w \kutkadi ....!.

.

\ cras — tajny, nicusIafMiy. lilny.

Oi Ul luidy opaaee ziemi w acuch zfidy.

Z I) kin (xl inorzB do fnonn iikl^kn^ narady.

I wkMkwin h\iiuie«n niebios wsIr/^Aiiie si akkpicaiir

'A prawdy kntej przez wieki of.Ttiw iiiI/iiMiit>

•'• A gdy pierzchiKi oumuoly a, i\

Niebo (iachcin wiaUiw, laaii|iQ d^ii/k m .lur

C h ó r.

Cze Twoja, o Wadco *>*uita.

Ga^ ulubi zakoii s«>»c.

Nicrii nas Twa wie<-J5nii owiiikUi

fl" Wififcaaie <ru^ C4iól ku ToMc!

piew.
Chwan twoja, o zakonie,

Nicci z uvt do ust wTieccnie Idie.

Chwasi tobie co na> IfWJe \
^,^^^ ,,jj^

Sterujesz berem w Izynzie! f

I) r k 1 a macj a.

"• MLvli-zu! daj wiid Jego zasugi i ciuAy

Niech (bdcwikroe w trzeci slranacl' « *»«C

iiIotY.

. wladea wiata — BAg
^, tfci—4: mowa tu '

'

pierwszym mislrzu lo/

c«vU I. rw
w. 66: ./isfrni

W(ij^ >
byt drugim luisUzcm w snm.ii.mu i/v<iy i n^ «iimi



2-g i Ucse Recitativo.
Rtywno^t- zf«octeio \X5ie óajc,

VTiez Jgofic sita poo^stoje.

Juk sjj z^ozeiii III ulane. |

Deklainacja I-go Dozorcy.
Kiedy duma. na katrku ptidtooi niesicna,

i^wiU; jedno z ludzkiego wypdoala gfcooa;

Kiedy z rodziiuiycii sarankóiw, r&wnoioL i ^gody

Lud noadzieUly steny, wynaikift, narady;
^ Gdy pnesd oc^ aw^aal, pnemoc rce ^ika.
By hidaom cech rodu faraterakiego adjla;
' U' czowiek ponion. jak nmiBytiie, caynny«

al myl« drugiego^ c^nU. jak oboiak inny, —
W (fil czas wzniós ai nasz zakcn. gdóe hkaak pra-

[-wdy mieci,
» Tu, pod dachem rodannysn, gromadE^ si daieci:

Tu duma, w wiz>' ^liAa, k±y w jego sieni,

\a ktfór pacz w wiecie ludzie poróteien;
i !

w rogu Uuk kielich z &wia(taw% goryca;
tiiych dzwcnó^' czasu pnestra^ nae ficz,

Ttk tajemnicy ckryci oMokiem,
..-..i^..v.. jedn>'m do wschodu zMiiaj si krokiem:
lam z nadzieja o przysoieni SBDoaciu ziemi nuc^,

Któr jej Bóg dal negdy, mularze powróc,

owym pracwodniczyl wlanie ^^oc7^ ' r 7ebraniu
na C2C Osiskiego (por. przypis I ie/^o do
wiersza 163). — Dolych " = (^nia.

jakoby wiersze 63—4 oi mi-
srr- " •! -1^'.." •••L-.. ..^^ od-
i' I szkice.

t „ „.. l. , ,. str. 41.

(> et h. Broiiziski, 1, sir. Z47—V) wydaj mi

>zy Dozorca loy.
lularze. uwaajcy si wszyscy za

"schodu — do poznania prawdy.
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Tam IMo, inAaHipDik od pney Bogini,
^ 1^ pociech w iw&ede ^tnd wyohodii z ii«i«tyni.

MIUmI bratnia, ró^^-noioi ooKlobiana cech^.

/ewntom im mureoi, wtr^mln pierwni Jett po-

[dech.
Wród nich aacseroA przy boku agodnoAci chodzi.

Ona cnow seidecan do serca przywodzi.
» Saczerooil jakie Mcjkic tego tnieJKa gkaid,

Gdae tub oidwi wolook gdole ci \uti mom?
WmoIo, córka iwiailk, cnót i oiewtanooi.
I*rzy powadae zaioonu a—wiwana goiti:

Jej wdoDiki ni powagi, ni i0y nie zmnieiszn.

100 Pikno^ czi^^iii prau-daiwsz^ a faamd^ isa«-

Tu czek w wiecie cieipian zasAonr - luoi

I przy wi«lle we waayalliaoh poai:i

,

ii braci.

Czyli Laoii. kdy atooe MRaerym o^iiem ciska.

G^' gdzie ludzie daiecy natury o^irica,
105 Tu w zgodzie do jednego ^lomadz^ si alohi«

Spucimy maiki iwiaihfc dnel si poi|)oiu.

Tu w ogniwach bi-aiwiAiii wszyscy sobie bUscy.

Jeden wsparty na ^wwyotkich, a na jednjfm wacyacy.

Chór.
(.lz<'^i- t\\<tj;i. o wI.kIio s\\ :.it..

110 Cos ulubi 7:il..M V, .}.:,'

Ni.

Dwu piew.
Prrjjni dziki Izydy s

Ty, 00^ nam dat M
m Niech «M«n.do i.i.

j,,^,.j^,^
Jego rad«. jegp

w. 103—4: pod >

w. 113—16: mo^^



Deklamacja.
l'dcrz w tilo. I*rzo\\ iflebii}*! — tuech omaki wiole
Thuiiac/j^ sorai C7.iicifin ku luemu przejte,

(oklaski p. S. f 3).

.>-i i L cze Recitativa
Co przy traeokn siedaas mk)cie,

O ty, pickiifMtei fitanel

Gdy dzi cnot CKt UMihMTfwi, \

Powiedz o mulanai cnociel |

Ciór bis.

Deklamacja 2-go Dozorcy.
Czek z iwiciftn i pojoiein na brat- w< IkmI/j.

Lecz ciemny, slaby, musi odda &i^-
.

U5 A gdy daika nan^tnoM pcha ódk od i^du.

Doradczy rozum maa^ na knie przesdu.
Tak czek—jak maia—sseybko drog w grób przeminie
I on nie pooaia ycia, i po ti'

"
I zginie.

Lecz szczsny, komu w / i monu goryczy,

Opiekucza mularstwa g>viazda praewodmiczy.
Jazon za runem, Uliss za Itak dy,
.Mularz po g^ach myli za prawdami kry:
wiat myl, a miintici obj ca aiemi.
Jednej celem iest wiecmo; drugiej ludi^ plemi.

ly Morfej senliwy mak sieje po osi,

^r Lóoea DOC nad ni sw zaskn wznosi:

w. 117: Przewielebny — Reich.
po w. 118: oklaski p. 3 + 3 — oklaski szeciokrotne.

120 -• ' - ' ' - — drugi dozorca loy.
ly bohater grecki, wychowanek ccn-
uanizator i wóaz wyprawy Argo-
ofy po zote runo. Uliss — Ulisses,

, A, którego powrót do rodzinnej Itaki

rec epopei greckiej p. L Odgsteja.
y rozumie: >jak Jazon..., jak Uliss..., tak

— Morfeus. grecki boiek snu. Rzeby przed-
go jako wytrzsajcego uamka z gówki
których tkwi sil usypiajca.

131

\

II

1,



Tu le iwJMti^j M gehia^ t>\\<\7.u- spa^ann m^
I akramny bbak k^kytB sm<<I/:- ii/uk Ubimy:
Tak \st4iiy nuilarz rzuca laji o nuJy.

i«> Nds morzy praez \iU»c '
' 'rzyklMly.

OiwieooMi w nim onoUi >

I ocaeaBMiiio idtydkt >

!«•.

Cnocie jeilnij luui m
><^ A baczCk caem on z i

Czci wolno i niewol \>

Lr. .1 .sob^:

<>"
j;

On jest 1' ni naszym, pr/- - m.
•MI mój i)vtU. " '-"L- *,.

;

TfSJ pie\^.
l*róno na p le owiaty,
Za ziemia nu

Próno grunt y/ . kwinty

Tam, gdzie o

lA Tak próne wiaUo lam, gdzie akma onoly.

Próna cnota wiród oieiimoCy;

Szczsny, kto^ leczc cnot przy ronimie.

Jedno dnigiem wespner -r—

I »'>: morzy — usuwa, agodzi,
ww. 147—150 odnosz si do Osiskiego.
\»rvi. 151—158 •• • "^-^ •" •'• '- -— •-

,. m.
(HmioN y, (niu-

V.'
\^\ t
ui . ., . 1. i--in,

tylko w oMatnim wierszu zamiast »wesprxcc« —
•wspiera*.



Dl kit a I-go Do zorcy.

Jako d;^i>. u.ij^uchwulszy z iue^««inilc6w cza&u.

Co sam dzieje )xiinicta tajnniie^ asa.
Obok niego drzew tysii^u Wi^iioslo si do góry.

Trsez wk^ w soiicc palr&il i umpnami chmury:
Tak ty. dzB miot óericy, Izy&y za&zczyoie.

Dru^o pó wieku pdasz wiród zakoou ycie,
i«Tak ty dzieje poakiego opowiadasz Wschodu,

Pamitasz diiie pogodne i bume narodu,
Wici li pod tob wzroso i zulkk> w aakcnie! —
Da, luedy mkilem wladaaB aft Izydy tnone.
O ^zniiowtiy kapanie daaiejaBM^o irwteil

I czuciem twa diisca mwtJBla by tcfanita,

viu> irii, którego uczniem frwaayteA sakonu.
Znowu ucznia nansdzia podaiwai ci z tranu.

l'ci&k inis! icMkiónr, jakk w aacssnej dobie

Po dwa r.i/ /^ijem darwaficie aoiie,

ij dzi w trzeoito, miym dla braci, obrzdzii*

0. iitiiv' wsz>'stkjch raz rtBeai powtórzony bdzit.'!

Nieci siv stanie uicaskiem wszystkich braci spo-

My ualiiiego acucha opa&zmy ich kt^em! [em! ~

•> \\T «... :.. ..-__.,._.
,„,, ^^ ,

>^' . j^ . Piotr Reici,
a Izys, i najstarszy w latach

>.. M . ,. jtj ».*! -..., lirodz.)

W. 165; Wschodu — wo i.

pierwszego .*. i u
.'. S.\ l2^'S oL _.„^z^..^.;. „...,lO

t pidziesit W.> M.-. ycia B.'. Reicha.

Ikc zamiast »579f /-

/(.'> W., m.'. fwolm ; ^ >)

iibileusz 50 letni naleenia do

>Jr>, pi/}jniuwai puwlunuc Reicha na ucznia
)ilU.
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Chór.
W tym iwitym tihwiiwirtf braoi

Pnepgdcaj wieoHiie wiek tkiy.

Niech ci oasa mHo plad
Twoje flMihigi i cnoty!

7

Ws^rstko burza naaocy w sadzie.

Kyt. i owoc nz&m kadzie
O rooEniecie gki&ne dzwony
Smutek madd nieakocsony!
RaaBem z naduejami memi
MusBBc diMfffiy odda zienu —
Pójdi^esz nikn w ctenmyin ^nbie.
W tzach mych tylko lad po tobie.

Nie uyk) jeszcse iwiata. '

Nie widaak)^ jes^acze laila.

Ani tobie kolehecrki

Umajam w
A ju z lob^

.lak od drzewa z {>

* Niosie strum' "

Wiatrem pV'

Hachowata
Teraz wsxysLko z lob gr;^-lMc,

«l aatM. Pierwodruk w Pam. Warsz. 1815; pnednik
le nnianami w wyd. 1821 r.

''
. nteresujc

próba naladowania Trenów \\

w. 10—12 w wyd. z 1872 i tu /im.

Ani doc/i
Bym ci

Koysk ^

10



/ó

Nie da>'lam tej jKciechy

Widzie prze iv twr umiechy,
Ani mi to przys/N. Inednej,

Tej radoci do/yi j^nej.

By si do lunii Mniej^c iiiilo

Sowem matko! przemówia

Kiedy pny ninfe sKsaoe omAi
Piastoway bote aaaUku
Z ust ich wdziczny umiech ssay
Lub z nich sówka wywalMaty;
Ból hv) twoich dra osnowa
V' Mtow,
Bl ^ ^_ . A (kjb,

Piacsem roonawialaan z tob.

Ksiyc z Soi c mieniali.

By n.i :
' '

. iiiali.

Dla n

Bym ci
Ale oo ju

W swoje ^l wywoa.
Tego mury i

Nawet matka

UAiojoti aro(^ kos;^

mier na sk i >\-iairy nios^
Wchodzi i w ^....... i w ciatki.

Bo nie sy&z>' paczu maitki;

Przeto do mnie przysza moaio^
Gdy na moach rku spao,

w. 33: Ksiyc i soce s tu uosobione (personifikacja).
w. 45—48 w'vk7d. 1872 brzmi:

Za odgosem mego jku.
Gdy derpiao nn mrm rku,
Przysza < \\7bawic.
Matk boU



•o

M ... nwan Uuuc

I
•

, ,

'

!:,:

i I ci niech •

I much u|>Uiczv,

.1 nil- 7'i>tkri< /i*'

lidzic ^^Tychlc strojcan tobie.

A nadzieje me pospohj

Ju zcbnuK' w ppir j»r»|»i<>u.

Na to tylko w/ iv.

By irzepaica ki « !«•

Zabra maAce lube cli

I iLpi je w swej iiiu^^iu-.

'^ Gtuclio bdsie w momi ikniiu.

Paka muas pakr>'joiiui:

Suki, oo si ze inn amuc^
Ju d do ann nie aanuc^:
•Nieci dzieoina 2xiro>\*a ronie.
'.lak lilija w rannej wionie:
'.lak wyro^ntc; obok niatki

wfójdzie w ki diiera kw*iatki«.

Ju nie totnatatl - Obck mau
Ni(* pAjdesz <y ju na cwiottci!

I I • t' raz w nocnej d<bie
>;i^ w . MN/!'" '|lW'b l»' •M-<»»l.«-

w. .'*—iii) v^ \v\ 1 !^7

\N n< I I intem tobie.

N !'.
< ii \\s/\s(ki(' [losuolu

/..i^i /< iu<; N\ c^.iisti popiou.



//

N-byl^ na >Kial wiosn.
isN-yiii doMiUMii kwiaty njsiiii.

AU" t^x>je. syiiku iiial>'.

•W proch m nauczki rae^siKny.

UST hO ALhKSAMHA CHODKIEWICZA

T\' iloci 4craju wiedziony fitMlwring,

Itni.i lageg piyki. przenie uydttfn,
('. > '>v wooresn poecie;

\\\ ...

.

:..., p. . ^,cy óeiei przykl^ w \vi<'<-u':

S I. Hrabio, z boltu, tobie nieznajomy.
<

' w koigan przegiri '
' •my.

/ ma pkutmtm pe%K> 1 ku.

Fii(jiZfi>f6w za fnalo, poetMv do z>ylku.

Z.U iiy w kraju fikmrf, wygna z tob^ musz,
" Jest dusza, któr^ yj miijonów dusz.>.

On z pochodni przed ludem wród pomroku staje.

Trzaska kolczBn z hikamd, ksig praw podaje,

Ukk do Aleks. Chodkiewicza. Pii>r\vodru1c w Pam Warsz.
isi.'.. Pr/rdruk z d ani

•A \ >1 1^21. Al. I 'nik

I wojsk
::jo. od-

la).

vej.

studjuiu uuti cbemj (ogiu^il Ciumjii w 7 t.

Tu w.

W

»

.T wspnrt** powaga,
I gdym jc ni<»j<i w < .i.

Zamiast r«>hvm hiN sa,

w. 12: dziki



On ' . ^
' / .•• ' 1.. - !.. '

N' I. ^ii\ ilw
i>;

'^"'•rtel,

i"^ Zv )V. oo iwialu ni-

ZbriKiiuf ic.

On gdy z
^

Dry przonioc i fanoiyam, a lud zy aoirm.

Lecz i poeta gadnk czujc po>K'x>lBnie.

^ Nie z mniejMcmi zaftiugi pcaed kidiloo^

On do czynów za^eraewa. wykonane glofti.

Nim rycer/ '

ilc knhju wziua;.

On cBcato . j mfdraec rnknz:rt.

Nuii \a\ zniusil, ów dowiódt ten sen^ii

^On prawd, której wst^Mi olo. pocilci«^^..^w i>.^i^i.

WicKlzie w kwiaty ubran. <i|)iektioa| dtoni.

Tysi^ mdrców Ateskich, zwodaicidi ^ninu.
Uczyo onoty z piama, jedoD SolnA z czynu.

Poeta gosi winien stan serca i duszy.

*>Tyllco oo z seix» idne, to serce poruszy.

Citot musi by dusza wieacacza przniiknioiia.

Ten kto Ivatona pie^mU, cml cncity Katona;

Pod berem Epiloini gdy Grecy mlaii.
Pady miasta i szkoiy od sMedniej slalt

^ Ale sam lepy Hooner s/^^t z wrogiem za pasy.

Wyrwa i chwa Greków doniós w póne caasy.

Lecz nie sdmy róin i
'' 'i

Sdmy tych, kóryci ••• 'i

Tych karty y^'

«o NH5tknit>'" U

w. 27: mowa o t. iw. sonstacl;
w. 2f<" ^ ' ' - Sokrates, slawtiy inoAni ;iii-ii-NM / ^ vHi(.-ku

hrystu!iem.
w. .'tj • >^.i n rjiodkirwicm jako aulor/e trngedji Katon.
w. 33—6 Grecja upndln. ale sawn Jej pnceszoi uratowa

liomer.
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Bo jak h' lie w siocn i w pyku oudfoway.

Tak i geiUj. - .. iiiiwejawm, wiksaemu jesi rórwny.

niadeckk-ii r6wmi oaseka w pcytoomaot cvwaliw
Ten gosi cuda winia, m drofaiMgo oiala.

^ piewacy koysaii IjfljmtiyirTn pkniem
I.iuiy M^iekuw dneoinnych fxid oUrwnym oieokni,

Oui Ik)gi w pasteiride pnynciU grona,

I iniasio si podniosto na glos Amfijona,

Na Trackich górach pieniem Orfeja zdunMaii
>' Dzicy w chlubne pntw pta okowa si daiii.

Ink w kadej zieo, fiaciwn owiata Uysiicta,

O ! ()gnja Feba poc2%tek swój wzia.
Jul.

t
: do prac iHidz lum skMioe za>Kieci,

Tak budz pice kunszta n^kiem strun poeci,

^ Apolio pierwej lutaia czucie w aencach wznieca.
Nim wsipil na wk atoca, a>y wiat owieca.
Czucie roomm pofMnedn, jak owoce k\^-Qaty,

Naród gdy caije ptkno , ady do owiaty.

wieciy nam ju niegdy pikne otwe czasy:
<^' Ssiedzi z dzicz jesacae chocboli za pasy,

(idy Polak z Tatrów wiatem rooiieoonem dziwi,
Sifhi? owieca, ionych i tmHiii i iywi,
K i sjMKlów, rozry >\»ry;

Ki -,....y cz<^ zjenii, K , ^ wiat no\vv

^ Gdy indziej Uumi wiato teolog któtll\N7,

N ' ' 'rera upikniaii niwy —

""^wa o dwóch h—"•"f'*- <^:'.#««i-w.. . których
r>_l830) by .omem.
rzej (176ft—lh>x,, .^ .1.

1/ ognia Feba — od poezji.

.v:i o t /w /I()lvrii wieku polskiej cvwili/acii

- . N' ^ f W X\l w.
w. 6d. W F<« vslowa, poezja (Ke-

hus) i II! '. -era).



"^ rjcyr |mmMo\\ tak liczic d/Js gTOfMK *«

K M/yinio S:lrhi<'^\-^i(ich, Jaiitckicli Woi'icxiMi(>.

Striui/iCii stia;^ wttmciit Fotaic OMul.
" r 1} k.i^iuiit. ... .<.Ua pónocy ragaw^l

imI n:i troll król wiiiy, jek jutnEenka dota.

I (Viaiie sloócu otwar ^-rola.

i poranek; do kunaastów i pmrA*

budzili siodkiem pienieni Trambedu
7^ Ale w samem aranki Iwryaonl fliv

Gnniiot odstrasBi od roU, godo bUsV v:

lUHl^ittB, noc poHpn»» dkiga,

lik w odloieu aifxnnialiM f»iugB.

i'(. ( i<-iiiMvr]i tvlk(> Iiorach, jak glos ptal« tnie

I <r.'j/y\ M)^ pi<-.a dwiczay dniowi wteaoBi^.- . -

M HM ]N)teni potog wci^* JBemia giwiinlii,

1 Pallada Bellonie swój pukiere oddala.

Zacaem pogodne alooe ataiej nie aawtect,
Dar natury ojcy ufe niech nios poeci

^ A skoro J9 sacs^ mieczów* z grobowca • »

Na dwik lutni, Pallada z Olimpu povvf«jci.

w.
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DLWTKA

^
ii:

Mutffka K. Kurpiskiego.

^
— h ^ S<

Gdy

,_^ . _— _p ^ ys N

=p=^

sto • wik za • nu - ci a strza • ak rza - d

S--JL

4^
T-r^

)*^5s

Daaka " ^ -
i k w Pam. Worsz. 1816. Prxe-

ik w wyd mianami. Ze ws^du na muzy-
1/. -'mi iiiviiu i. lóiw r. — ten wanie, a nie tekst

z 1^ at si podstaw niniejszego w]rdania. O Kurpi-
skiu< (.. ^.>jain. na str. 66w

HU. Nar. M. (kodrfMd: WfMr poMjrO. 6
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^^mimi^iH.!^
zni • ka na • gle piew. Ifn . iiTi na u>

P''t~*~^' _ i .... =1^
'ifm.

5 «•
a

I;^^ f—^-
^—

«

£ £
pa • • da, akny • del • kiera nie w)a • - da.

^^J:^^T^ i 'r-T̂

m^ V

I
fc±: .Mx.

I

dim.
nh:

•—M-^
•to • i nie • my krzew, ah! st

^^ -t—i:

-ir
fr\

^ i=x:
izn: 5
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^
krzew.

w. r.

^ S^

I

^^Iga
Gdy sowik zanuci

A strza uk rzuci.

Zniica oagle piew:
PtasaE}-na upada,
Skrz^^leikiem nie wluda.

Niemy stoi krzew.

Tak iinkoda i mia
Haikia micila

Ntesfndzianie dzie,
Z cnoami swx>jeini

Ozrioba tej ziemi
Znókla jako cie.

By paka a lube
I niszcaa jej 2^gu^

Chcia Gzestai^'a k)s;

lak noc^ w taiofcie.

Oparty na grobie

Wzno&i w lese gos.

wJu ci nie oplBce
».Iu ci nie aohacz.

Dragi cieniu mój;

w wyd. 1821 i 1872 Wiesawa. To w w. 53.

^•a — w 1872 Zaslawa.
6'
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Na moje pakanie
T

' . nie

u* ich adrój.

Poi< ,
-10.

Po twiiini ]•

Oli

Zu

U s ...:u. potoku.

Na wonnym oboku,
V •

-Tinie z ijwi

Pr/ e

as Do ci«

;

v
Prz.™ „^--Jiy chmur.

O ioMeral pókl hniatny

Zdejm K inni» to oialo.

RoiEsyp w ndEBBy proch:

Gdxie py jej schfifWHiy,

Tam ojciec slroakany.

Niech mi nieaie w loch.

Wród ipieni po^nebu
Duch wolny ku niebu

Woije flic nad p>i

Gdoe morze g^iaflod vh •

Ku lubej poleci.

Przy niej bdzie tyU.

Gdy "W cuebo waiióal oko.

\Sxmmfk wyaoko
Pranicnifty paa;

Haiina w swym wd^ku
Z libj na rku
Dy prosto w las.
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Vo sercu ude<rza:

»I*or3au- (mó^i) pyi;

/a fiiiio wzujetmi^.

Na wieki tain ze mn;;
"" Szczsny bdziesz /Mu.

Zostaje si
Gdzie tyk

Waajemnooi cnót;

Jak czyci Anieli,
^ Oboje lecieli

Do niebieskich wrót

10

DUMA SAD GROBEM

Kogo nadrieja zwodzia^
Kto nie mia vira{^ria do kida.

Kogo wycsenpana ailft.

Prón ju watic nie kidra;

Ten wresfloe iAe ku tobie.

Po ckki ekhj gnoie.

Tobie aiofli kr61 kanny.
Pta mcie uwiniony,
Lask ebracz ubogi
I ak^iiiec knisaee swój dra^;
WssjRrtko to, sloiy po^ioKi
Rka grabina do dou.

V. 57: porzu.^ pgl — UDny). Por. w. 43—

&

Duma oad grobem. Pien^odruk w Pam. Wanz. 1816.

Przedruk w 1821 (z r^- zmianami i opuszczeniem
2 strofV Au tog ra (

j
uy do druku w rkps. Bibl.

Jag. 6122 z nowrmi zmianami i opnticyeoiem Jeszcze jednej
strofy.
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Ocjty, oo oKniem m i

Krew. co burzya cstoiwiickMMii,

I I W uwiMhat akty

G6r« i nionBcan dideitkoi,

(id3Bk* % terae? w cienm^in lociiu

Iciiowane w garstce iJCTKhu.

Liche oatniclnotet aaalkl,
» Uwidly nadaieg lowiatak.

Samej prónoci pamiglki.

Les nQidolafi>xrh oslailek:

Otó cele iwftae mienie.

Go przynom w lo sohnaiMnie!

» Gnitene stoj u grabu.

A lutWe o(i n <>tHi.

Z Irudefn. ]>i 'lu i broaii^.

I^raez prochy ojców si gotii^

Zioniic 2zi>ierzyw«cy i wieki,
» Do rch w^acaij o|)*eki.

Dzie praysaloóoi a wiok UcaBem.

Wiek praesaotei jest nam nicBeni.

Duch w tsknocie i wspomnieniu
yje tylko w omameni:

» Tak, gily prótoe maty chwyta.

Niknie chwUa naeoi^^

Tak. jako bóstwo z daleka,

Szcacoie w pci^saoci si zjaiwia;

Lecz jak cie, mija cslo\vi<>k-i

40 1 zhidzonego aaosa^wia;

By anowu w bóstwa postaci,

Widwa w przesKloAct. co \nKi.



Crasu pdzone ofkwry

l*ierzciiliwe chw>iajiiy mar)'

I nie znamy ycia wcale.

Jak prses iskno&. albo tale;

WsiytliGO jeat tylko poloAne,

Nie obecne, «fe iobotne.

Ludne! ycie na tym wiecie.

Bezdenne jest to naczynie.

Wy dzie i noc w nie lejecie,

A dzie i noc z niego pynne;

Nie spenimy ni^y miary.

Danaidek cieqMm kaiy.

Wielko kocsym na pozorze,

Moc hudanw na pokone.
Pikne coioie na maraendu.

Siy tylko na walcsenia:

Na tomy wszystko poeaiall,

«> Aby widzie, jak my mali.

Za zby wielcy na lej ziemi.

Bymy na lem przesta mieli,

Lecz si czujem zbyt slabcmi.

Bymy wicej mie nie chcieli:

Trzeba doda, co ujte,

Doskonai oo fiwote.

Cói, te ssBczcto kto nie zgoni.

Gdy zgonione wnet uroni?

nam jeszcase s te ate^

^ oj one s dla wiata;
Co nie motna soiiie sptwmt.
Zacz innym i aoslawi.

w. 54: Danaidek. Danaidy, córki króla argiwskiego Da-
naosa. za zamordowanie swych mtów pokutuj
w 'I napeniajc beczk bez dna wod czer-

pali
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7J

K4Ó ba togp

Loiyby drag dUT ludut
By. kiedy go czm pogank.
Chokt obcego asuka tmdu?
Aby ciciar niM nie aobfe.

I leg pod nim w^euuiie w grabie?

Gdyby myilai 4en na groby.

Kto cice uy tyck doby.

Któraby krapla sodyczy
Nie znikna mu w gorv<"-

Bo cót jest mienie, uy-
Walka z yciem lub o ycic.

Kto cboe czasu dobrze u>'.
Na dwoje go musi doieli:

Przez sw wieUcoi wiolu suy.
Przez sw pocbo m weseli.
Wiettco nasza jest dla i^iaM,
Ptooho dla nas wkot apkiia.

Dwa nas bóstrwai nskn^dkioe
W pnechMi mijajt slran:
U [miiiiucii railGon alawa.
Do pCTyaatoc difty atawa;
Ku cnej sawie mienie wodae.
Chwytaj imkosz po twej drodze.

11

PRZY ODDASW MEDALU KOPCZYSKIEMU

Bogu winien wieana »ttf.
Co jego serce podnosi.

w. 79: nmUe na grobg — w znaoicniu: zwaa na groby,
i C pamita o grobie (imierd).

Przy oddaniu medalu KopcrrmUcaiu. Pierwodruk
w Gazrrir KorrsfH^ndrnln Wnr%: ifrlB: prrrdruk w Pam.
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Bohaterom cas swej ch^^-ay.

Gdy wiernie diiela ich gusi;

Lecx DAJwifoej winien mowie.
Któr ucsuoift ponamy.
Gdy w czarownej sMfW osnowie.

Dusz objawi dla dyeay.

Jako monBe, co ai wmosi
Wsikajc zaek iiiJMi|tMiy .

Obce ludy ludom aiosi, -

1 czy wiat roodanlony:
Jako rodak kadej aemd
Raek swioioh ma&jSae w nim wody;
Tak mowm wzy twiielemi

Pnes wieki spaja narody.

Ale jako zdrój po skaie,

Maleofii pynie wprzód cieki.

Potem ófiij okade
Strum zy i rzeki;

Wnet L._,c. -U dzieli kmi.-

I obce toc^*im >*xxiy.

Tak graoioe jzyk <feje,

Cechuje kade narody.

UHxnx. 1817 i w osobnej brosrurce ocisuioej ow uroczy-
stoi, — potem (ze zmianami^ w edycji 1821 r. Autograf
tekstu poprawionego do dniKU zachowa si w rkps. BibL
Jag. nr. 6122. W drukach z 1816 i 1817 r. tekst wynosi
11 strof, w 1821 skrócony zosta do 10, w autografie do
8 stroL

Ksidz Onufry Kopczyski (1735—1817), pijar, wspó-
pracownik Komisji Edukacyjnej, czonek Tow. przyj, nauk,

Sisal podrczniki gramatyki polskiej, cenione wówczas bar-
zo wysoko. W uznania Jego zasug Jako »prawodawcy j-

zyka polakiego*, wrczy mu Stan. Potocki, ówczesny mi-
nister oAwiecenia, dnia 90. listopada 1816 r. public/nie me-
dal zoty, wybity na Jego cze, z napisem: »Za gramatyk
polskiego jzyka — Ziomkowie. 1816c.
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PUKa w groMeh dawnej «lawy
StAno3ftne ojców grady,
.lak po TiKirzii {irzmzf nawy.
Ziiky bez Aadtt narody.
W {»r<M-hu kade e\o giiik'.

.lak owi którzy je wznieU;

.\k' sta\%-o iiie praDemkiie,

Które rka wiekoni kreli.

Z oysk da^wnych rzeka wróci
^ ' praebnmi^ po grodach:
< jców syti ponuct,
/atonie naród w przygodach;
Lecz nie gin t^dcie kraje.

Gdzie poj ucz ak syny.
Ze graaiice jzj^ daje,

A trwnM iwiotto i czyny.

Ka z niooci lud ^\TÓci.

Przez ni, ozem by^-ai — by zdoa.
Ona grt^Kuwiec rozrzuci,

I z prochu iskr wywoa.
Ona te ognie przechowa
Co niegdy mówców nattchny.
Wznios Amfijona sowa.
Te mury, oo ju run>'.

Czcij twój jzyk kda rodziel
Ty z posad wtiwifich strcoiiy;
Jeden wisiae na swe kidzie

Po nuitce skarb ocakmy.
Za nadziej, z nia jedynie
Morzami gnae wszyslkienii —

w. 47: Amfjon — mityczny piewak i lutnista grecki, wy-
tiii /.-• iiiiiw .. T .^ •,-.......», <».. »„ .1....!^ t "-urY na-

«Uwic-
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Póki Lehy me pnscpynie.

DucJi jeszcase naley aiesiii.

Znaj w jz>'ku obraz wbsny;
Obfiiy jak twoje iemie, *

Jak twe seroe. szczery, jasny

I czysty jak Iwoj'

Wolny. {)ele<i praw....

Gdy Jiilodaaiei mstwesni zagrzewa,

W piewie mi^cki i tak miy.
Jak Polka, która akn piewa.

li

SHOKA
W n ogródku. sjDczi>vyni losem.

ZJ , sk>wik z bardzo niilym gosem.
By si wic staej przynci.

Zaszczepi laur go^xxiairz i jemu powici.
len mflym cieniem mwimuy
\Vs]aw ogród sweani tony.

Wlanii- ^dy raz pie jego ozwata si czua.
Szczehiottwa SToka ^^-pada.

Odpdziwszy stowSca gdy na laurze siada,
II' Skrzeczi^c mode pr^dd psua.
Na to rzek do niej rolnika syn mody:

i»Sroko! kiedy oee tycie

Waszym zwyczajem skrzeczycie.

Nie rónet przynajmniej szkody!

f.-'S- n-ediM wyr.'--?.-* — -'-r-v -,r»-n -- -^i.
tnKz

M^ ' iii^j tracil p: li'

• ^. A u t of{ ra f w i;

is:

' > SS ^ I .11 / I I II- iVltV<> |<< 't.'!" Vt . IKISOUUJdl. V «. II

•) wzory.



92

'* Cz\'/ srok. I ni. nu»<' skryr/A<'.

I Vlko <I/M»I) ostrz. i<-. l:tni\ kilf</\« .

Pap&iilas drzewko, kt .; |. /. / ;i>siuc.

Skywika w samej oii\H;dxiLii w;<xauc!« —
nWlnnic te - rzeka iroka — o laur tylko chodzi,

> Ten tu tylko dla ptaków gooimych si rodzi.

A slowii rodal 'wk z mmi
Midsy jodktfnL

Pntelo lacam on na tym laitrac sidzie.

Niech noaej lauru i je0o nie bcdzie«.

13

POGRZRR PRZ\JAULU\

Na tonie nocy dne amulny
Obumar do^ gow.

Nas gromadzi tal oicrulny

Na modlibK>7 pognaebawe.

& Noc wstpuje w <kuowe ilady.

Prace lala jesie nmi.
Za radoci amqtei^ blady,

A aa yciem mier nas goni.

Po jakie smtnej \EKMk
» Niclia ludai wypnw% !

li po ckmiach do nadaiei
Trafr w bólach do mogiy?

Pbfneb pnrlaclela. T>ruk w Pam. Wanz. 1817 r.

?.
t. Wi .daniu

R21 r .1
, ra woI

^v.. -^
i> 1. H'ir£^ /

I

> - iick za przei<
s I <! < h s/kolnych w Taruov^ic p. L Zal na incr
In I lS'i.S)-

A ..I iiiui . c/aiiiyin krzyit t ulny i t d.
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Z dbu szcztków spróchniaych gazka wyciodzi.

Na groUe da^wnych ojcó^s- miertekiik $i rodzi.

>^ GmeptagaBem jest ta aemia, gdaie 4»hiiu bi'> kró<y^*a

WyalMie sobie twory ku mirmakt chorara;

Z jej woiammme'} oaary robak ulworaoDy.
yje aiJMCfiiimi, aiy wne4 isymU mieoBCjuww

Z 0robMiii tyUcD aKroia pod ^wkadanni k

'^ Rój stwoneó, oo j okry, ku swym 9X)txnii iiy/v.

CzBB kolebk pnenucke chyba na moigUe,

Koo niego praoowne praeiaihij obwle,
W polocie wiTynIho aki^^dly Ircaj tajneam.

Co ma praed naeim upa, oo powsta za niemi.

^ Tak ludaie praed^ajc za ojo)w kniej.

I koleUki i nminy ate za iMdaiej,
rhó ró. daii c^yaem uweoseni <;!nutriic.

Tu bij w dawon podobny, tam w weselne lutnie.

piew nucony w mtodej wioDie;
3» Brwiinniem i yje i ginie.M w nadaejach jak db roóoie,

Ale jako iBicra oudie.

Jecy mierci! my w niewroU

Idmy ptefca u jej bramy —
^' Wywohije nam poiwoli.

Go cemmy, co kochamy.

Jni »«*fc"»^ duoh ukocbanyt
Pko «9n»wt> acucha.

<o J^nft aanilna roserwany.

Kiedy wieceór dni wazyalkidi colowieka o&kocz\'.

Smutno jest na naepcfwn podró nmkn^ oczy,

Tr^ima a mikaiJcego ca dftonae Aoiola,

Co praec tak ciemne <^ogi do Ojca oaa ^rólai.

w. 21: chgba — kolyne.
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/
I

>ród grona.

Z. ....... .....w-.*, ..,...,i„.: „ ,,,.. iti sUofi
Dalsza tylko koloj^ (xi ^ni<>rrj ]>

'^ Ku |>r/,\ wodzi.

Ku \trM'szU»sr.i ziie nsewne.

(Irzkwic- vv;.!/; ^ v) .»,.j <Mlzi

To l>ewnc.

Dwa nwwiie \h>^

> udz zw<mIiu*iih jiit-szrzoy,

M»rz(Mtia stnrt ix>le goj^i.

Nadzieje tul tsknoty.

Wród tyci pieiUu. w lej |>rzeuiianie,

Bojaliwy morzem kry.
*ft Brzegu adnej iiie ckostanie.

I wir()d obu si pogry.

dcnieroi czowiek si rodzi, a yny^nMri iyje.

RooAooaB, by duej kona, jak kor

Wielko jego w ^wccorze. w sam. , .^j sawa.
^ Ucinienie w istocie, a w nadsici praiwa;

Niedol w oiecnoci, saczoip w |>laiiach Maty.

Za kropl pooieci. w mortBu tcfu ni fforyczy;

Po w. 72 w wydaniu IJTJ i nasKpujji 2 wicrs/r.

PneuIoM gc> karmi :ilfin. .1 ó tsknota.
Mar <4)ecnv szc/^cic, a sutu 1,^.



p̂V1VfterikI wi ytto a* paeór sli ai jemu suy:
^m Moe ióat, mie, olraci, ale ni^y uy.^^ GdsiekolD^n6k jako IUkkim potocz nim c7->^v

Z sob. z luditm, i z loseni wychodzi za
|

Szenniorz. co na iiiiertelo« walk w siaje.

Kturciuu. gdy ju pidnie, wiat pukla s

Praeoiei nie ptacamy anartyci. my sami w aobie.
' My jeszcze musim waiczy. oni pi ju w grecie.

Ni '

'

daib duchów! spokojne tam chwile.

Cz. >bchodaa oo kwial na mogile.

Serce bij^c tsknot cigle posn daje.

I wtenczas pokój asyrica, gdy ju bi przestaje.
'' Boga duchów spokojno; ^^ysoko nad niemi

Bij niebios pionmy. kr| twrae ziemi.

HównoM wieku i statui i. wiaHa tam goci.

Nikt nde dama aawdci I nikt nie zazdroci.

Niech ipi wasyacy sen spokojny.
'*) Za granic swych kamieni.

Jak ryoerae z dkigiej wojny.

CyiMysenti uwieczeni.

.Nic nde gi^ natna ziemia.

Nieuslanntt jeal jej praca,
<> Ziarno aidkle w pcioch — nnplemia.

Znowu uerze, znowu wraca.

Gdy jest cnota <na tym wiecae.

(idy prz>'jmujc z nas ofiary.

I ojczyzna l)cdzie przecie,

'
• Gdy j wszystkie gknz wiary.

Wiara si mepewnooi pn^bytków nie x>i.

I samo widmo imierai miao w kwiaty stn.

w. 73: S^nik — w znaczenia: ndzny, poialowania godny.



'
' idziemn pffYyw:idz.

tifno^ nie adradzi.
t»>J«»t p«T\ i yje i kona.

Bóg wici.—..,! .^ ....^j.. "•••>-i^'>rv'7»ina.

Dugo nknioo^lc oiy z i ••;mt,

GardflBl n'

M* fuii

110 s

'

i

Co ku z:

Lecz duch. t

Ziemi w cl

115 Duch ten ni iOe^x> trawi.
Kray W gór,.

, ,;. „

iem to jest. te ku Bogu d^yla^
Musi wróci ku ><»gu, co boskiego byio.

Mlrat>',

Z drze^'a '

Z d-

•«>wi«j«,

i» Ach! Iii

Ale iiiicjscc, Kcuy by lo.

Wic kio loddc« gockio ceni,

Z mstwem al pojetkis** trzeba.

Do gitjbowea SMmuceni,
^ Lecz wesofto palnmy >^ :Mci>a.

Po w. 114 w wyd. 1872 nastpuj 2 \vienze:

Dticti. co tylku iy iwiaticm. którego chc^ wioda.
liy codzie w wyiatych skalach akn prawdy róda.



9i

PIEM MIAROWE

u
//. MIKOS I FIUS

wiersz daktylicny wiersz trocheiczny

ciej wsp<miiKu- k«K-.liania,

^••j Mikonio !n<»j iiiily!

j.i Jo tej;o \\yziiania

Nie fuaiii odwagi i $i>'«

Filis do Mikona.
• ibym wstydem ptooie,

Kr\-je. cby\c twatrz do ona.
Pikne oczy w pikne dhnie.

-•Odso mi wzrok twój uroczy,
: kislo o Filis kochana!
[ " '- lOjy,

• rana<(

Mówi Mikon swej Filidzie,

(>yin o^uem ponie.
N _._^ takno prr>' jej wstvdzie

Tuli w roe piclóie donie.

MTkofl I Fit?*. P i e r w o <1 r u k w dodatku do Flsncrii

w > ' yiiii po-
myl u.

Boa. Nar .!>. 7



»CM ja, (^rutny. <

Na oo ci sowa ode.

Widabz to Unio. oo tiij«;

» Móiwi, te kocha >^'ZBju)niuc<i

Raekia Fi lis do Mikona.

Cala hih\nn \vslvd«»jn poni4».

I

»
_, ^

tni htif!

Wiecaai^i j* ic.

Stay dla <

Szczvsny }' t>ie«

Mówi Mikon swej Filidzie

» Wsparty na jej i>ickiicin feanie -

Godzien jeste luby wstydzie,

Nicci w mito^.i wdzik twój spkanie!

///. MATKA I DZmCIhi

wier&z daktyliczito-ndoniczny

MaAka troskliwa i nL\
Na loiii'

Nucc mu nu
Jedyne skarby na wiecie.

IMtta i dsicdc. Pierwodruk
Przedruk w Pam. Wartz. 1818 i w t"

zmiaaami. W rkps. Bibl. Jag. 6122 /

•——."--"y. ale poprawki zacieraji^ ^...... ... ».

irowego. wic podstaw niniejszego tekstu



Tak «iiiuitju» ksir/^i pit'\\aj^?«

»Nie bój si. moj ulubiony;

Kto uniarl. cho>^'a go nufej«.

»Jaklo on umar, o Maino?«
to »Na dhi^ zasn on spanitH.

*BAmet i ae taa. to samo?*
'•\ie )daBie, nioje kocMinie!«

•Ksia tak aAraozno imi m
A Mama 4pie^^ > •"•

<^ Jeili go oni ocuca.

'''ipewnie on siy
,

•KMi si obudo ni*

M bdzie balt)

Ojciec na nóego »ll^^'o:).

-"' AnnHca przy^e po ..

»Ale gdaie je^o profwadz$?«

•Na omenlan^ rwae tam k>^-i:itki«.

»*oco mu <-7 '
'

! on daiks;
Zapew ina on matki!«

25 •Ma on tam matfuc. nebofe.
Tam ona aodut 90 rade«.

•Jak ona osseka tam mocbe.

Gdy taki zimny nieg pada?«

•Nie cvxii am. Mamo kochana!
()lM>je pójdziem na wioan^

licdaaesz w k>%ia(eczki ubrana.
Ja z tob. óedy dorosn!

«

oZostaii *

I sama,
Br- ;i;cj przv sobicu.

•>Nic chod! T\" dotira jest Mama
I mnie tu oiepfo pn^' Toi»e«.



KM)

Tak gdy cbrieeino inó^a.
Zaoncla tMnAce u kona:

Matka j zami ruMta,

Giujc tul^^r do loiia.

u;

/.Y. .V(';j/4 WIEJSKA

w kaitlrj slrolif / s/

wszyslkir rztrr\ rod/

stcpnj{(cyni porzdku

puTwszi" cztery wiersze s trochelcznc

(lru;;ii> • » • adoniczne

trzecie » • saficzne

czwurtc » o » (laktylicznc

.leisItMii rcKlcJii Z ciciiej wioski.

Mnie ]ui(vterki W}'oiiow^y;

Nie znajca. on S4^ tro&kj.

Przet>iega4aiii l^i. skaiy.

Ras iwacikyii obok strumoefiia.

Ubrawogr eaoio kwMitami,
Po myli anukMn marcena
Przyjemne, lubo ze Izami.

10

Wnet jakby ai jawnie iiik):

Nieanany mc Bóg zachwyca.
I seroe •nu w kae bik).

I aorae oblak> Ucait

Mna wMtira. Pierwodruk |ak wiersz poprzedni

wymurzanego. idylli zlole({u wieku.
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Czucie i miloA tak Udga.
Mówi zacalft wród tona.

•* Chciaiam nie ucisk do Boga.
Zieniiv w me <ii>j^ raoniana.

SklBdam rce. wstaje klkn!
rulv iiagle serca bicie.

Wszystko mi si zdao pikne.
^ Waade dobro, waod&eie yoie.

Ku luebu v«idk> mi oko. •

Do serca niebo oiic zh
Na ziemi paribwn, gll>
Pod aienu rtyjaliwn si aiiy.

Takliwe uczalam chci.
Po wiecie chc rcGCla dusz.
Do siebie mi wszyslko nci.
A tylko nic ja ie ^-arusz.

Tskno i kibe nadaeje.
ZMe roooigh' mi pasy..

Wnet mi wj^kny koleje.

Miedrs' doliiiv i hww

Dla wsiysUdeigo serce wic.
I>! i wjfl^niliue^o z ótabr vmr.
Kij ]>asleraki wsBkam w rec^.

Salam a moJ9 lube mar.

M lie bóotwo wsz>slko w okoo
Zdobio piewem i kwialem.
Na wszystko patrzy we5<^
Ach! odym cieeEE si wiatem.

Rookwilai mi iiwmA pngrjemnie.
Bo seree mk mrii wiitalu.



loa

I zdftwal sic kocha we inni4%

Bo Acroe » w rum kcicialo.

«& Com dla przesskiioi jUracila,

Tom powicaa nadad:
DuGon ja waankófw luiwia,

wiey po zwidhin z kolei.

Sacasny tcii w niodoM-J k\vi.< i.

s" Kto aiewkinoi w sercu tnit-ci,

Wwysllco kocha •jako (Lzi«cjc.

W&z>'stko wiencsas z nim si pieci.

O lube ehwille wiosenne!

Dla czego wiecBSDie me Irwacic?

» Dla czego, tyle pneemieiiue.

Dajecie peoui po slrack.'

Mej dusz>' si zawsze wicu-
O blinich dobroci nio.
Rzucaam si w ich objcie,

w I doiyrze mi wiencaaas byo.

Kiedy si sanutck p<xizrioIa,

.lake si mahni \^^1rl.ll
'

JaJce przybj-wa westla,

Cidy pods^eone zostaje!

•» rhoinJMn odkiy aeroe w tcnk,

Lecs mó jwj^ nk uniieli.

Zimne czuam moje donie.

Bioia aeroa nie ayuett.

A baooE^c ^
'

Jak w serc

Jak midcy ^wla pr/

Ulate, kriy cnroku,
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I

I we mnie si i%dbPA MMjy
Kozjawi maraeniR moie:
I struny na wzór ptt/tay
Po prostu i akzromiiie stroj.

yjc z ni — dla iniej jed^mie.

Myl, e przez jej odgosy
Czucie si moje napynie
W ziemi i midz>' niebaosy.

W polu rwaam skromne kwiatki.

To jedyne byy stroje.

Od pasterz>- szam do cha44a,

Giakun prosie pieni moje.

Wieniacze c 'x:iam ja strzechy

I lube z^i^zNi rodziniie.

Lubiam d^(ci uciechy.

I ich, powiastki niewiiue.

Polubi ojczyste role.

Zna w sercu pociechy zdrojo.

I wytrwa przedrwne dole.

To byh" namowy moje.

Czasem i wstydem spotuoiia.

Biegam pomidz|y mludziece.
21iemi w nich naszej obroui.
Im si nale z niej wiece.

PfWlijtii.iiii jmiinkK' iiurv,

\t<> nur blanki nir nf^My.

uiilj',

w. SI ! ;

.

'• !Maty dotychczasowych miodzir-
;. ..iskiego.
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Jak motyl Uóry natUwy,
Dopóki sknydel nie rmi
SMs-awobiy lala na<l u

Pasterce skda na (ikNu. «

w DoptMO si iMnióal w ot>toki,

NIedIngo tm kwiaty aptaiau

Uikoai si oad {lOloka.

I wiecaór na grobach ^tadm

Tf*< p modoci mej chwile

no ' i/itam, niestale,

.':>ac.zc.sne jaJ^
'

iiotyle.

LeosjakmDi r^^nle.

Dzi si budz: ju niewry^-^uu-.

Jui po miiem odurzeniu!
iiA Pikoe mlody^n k^^inoe we nie.

Dobre tylko w przywidzeniu.

Bi^enie krzew si zasmuca.

Gdy alyszy zimy powiewy.

Ozdobny wieniec {N>rziica.

t» Utrac ptaaaki i piewy.

Tak wac^rsUtae zUidaenift bogie

Ro^>dza rooBlraiMioA tiasn.

Odkrywa swe praiwdy srogie,

I serce od snów* odatrasza.

is Próno gal«zek dogania.

Które ju cirzcwo utrac.

Próno si do snu nakania.
aden ju sen nie powTaca.

Bóg was egnaj, kibe mary,
<» Sodko bylani cidurzona.



'OT)

W - - • fiar>'

N\ wylomia.

Marzenia Nsiat ju zburzony.
Iw wiecie istotnym.

<hirz\T mi struny.

1*1/ u ulolitym!

1 - -iiej drc^.
I mój zoty.

..t\

Ni

Nie tak, ja4c wiara

M. ZA roi. . /vkii:m
Wedug dau : l^ ^iiui

Blof^ cr>* prrmicci! Wy ji-: .-te

!sr n:i %\ \

'

c.ie!

\\aiiil)v Im .^^.. ., '!>>

Ktiirt-j bcy • w boju'

V. 135: strontt dla rymu, zamiast Mtrunyc.
' druyt. Jcsl lo o«v >%apoaiiji<ii\ n. .n .>.i

i pasterskiej.

/a pobUn jiyldew. Pierwodruk w Pam. Worsz.
inik w wydaniu / 1«21 r. W rkps. BibL Jac.

irywek autografu popr o i U-
w. 99 do kofirai. W n jest

M. wy-
iie JU

jtyyKa jioisku gu, ISt-

/as tak wsziM-hwtadnie

. 1: cdry pamici — M



KM)

^ A droga ojcxtw nu^^-a wMó wMoej ofM
Dntr^alahs [Httotiik/iW. iuk itrz4*lr\%aifl wiulu.

I-,ecz nlo^

>^ Naii Iw^ III na ojc/yzaic cio!»tin!

N'^ 1?

Próno iiii^o ojczyimy.

Nie mili s^ swojt^*"" •'

'* O gazko s\o\\ ...., ,..

W zotych ^-iekat-h Zvpmmt .na.

r •

• ...

Potonikif «Hvl» to,

»l^ .lo!

V. ., . .... : ....

te musA obao(^K'a. <

Jzyka którym ojoo\\-i<>

Serce wywntrzy. saw j^.

> wiadek praodków swomriy czysly.

Nieantenny, jak dudi U • czysty.

Zk>ty akarbiea kryjcy z^

Braterstwa zi<»i i >^-ieków n i,

Jsyk, w klóryni króloiwie bó^
* Potamki prawie teraz do s\u

Nie po polsku do swnici ojców m^wi dziatki.

Ju Poiki nie rooDrsewnia rav

Prseataa luba dziailwa pieci'

Przy ucztach w zaniku ojców niema i^oski slad6\K

w. 17: przffjdzietz o zaniedbanie — popadniesz « xan{»-
dbanie,

w. 30: k^ykiem tvni przemawiaj tylko do ahig
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W .1. :....i.. i . iiczucia racjawia,

W to ciiót si wprawia.
k Zislaw iaiiy!

'Inlekie strcmy,

by '« i z^^yczaju.

kraju.

I my jesaase dusKi,

Ze "a!
Za i !i rany,

Nic po poisku od Foiek br« witanyl
*^ S*»rdec2ny jzyk ojców w.. ..,..jCie, zdumieli! —

N umie ju tlómaczy serdecznych pamieml

Oto syn fwietnj^ ojoóiw: sziachelno na twarze,

Dowicip w rysach, odwaga na ccole si iony;
Zwiedzie seoce braienlBie poeonia omaka:
t waaysIkownimwidBsz,—fliesyfisynPolakal
.1.^.60^ un wmuraoh ojców, w krt driecinnych wratoie,

V6Lak na aemi Lechów cudaoeieiiiceai wzronie;

Prowadz mu radaioe z>iega obcych krajfw.

By w nim Tcz^'k i resaat t^Mt obyaajów;
Pm z pó wieku w ossuatwie i dumie
l\/ j<,'yka, naszego nie umie;

I' fu wierz9C>in. próen jest moosolu

i {) >. prócz polskiego stou.

\n onej ojczymy oddali,

. by Polski mioi w nim zapali!...

"^'ki. co dla jego chwaK-
laury wywalczay;

• h pierwej pooia zwaay,
(•mych i z msttwia i z rady.

1 upojony,

-— -j^ ^ j^^—^. -^^-- w ohoe alDany:

38: nieufna — zamiast »nieufajaca«.

63: altuja do historji (rancuskiej.
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Tom chcey (mfccfcloe ameb, cwm pojone z mUtt\u

SpieMEy ramwit^brr.M- smu/tgk cechy swc^ itxlu.

Drogou Viór^ ^ «^^0(tyi odiimily wnuki
^ SUc, adbhn w rvr<isK<. w nauki,

On niesie ^wcin <>jcóv. .i.

W m.iaanrvm. alneohc — uU-v i rbytki.

Ty da^ma ikmu>y
W co posza, jaki*

'' NNnclile domów go ,^ wrota,
(idzie si w/--"
Nic Uini si<

»• I

r

^'» Co o)ce. w - r twej pu«*ci2n\

,

Wstyd si l.^,vai ,.I.>^^^IJ...s »-,i,.«i ^
' •>jczyjsiv!

Uczedii (tak idi <uus>^c, bo do !«.>.. w..,»u.

Ze Ireiiu w obcej niowie wemie lo iiazv^*sko)

Gank lein, co w ojczynie ucocra miicmic
•o Dla praecbówkti w ojrxys4<»j imieli nam mowie.
Hydn moci \ bogaty
Na prtre ob.„ . j ^.;._.^j^ sraiy.

Csego w sercu i w ina^ie trie doznay Lechy.
Dmi piiEKi dosBi ;k> pomechy!

*

* Myl w sekwaskuii lujuir^-, imtro w noinWm chodzi.

Mak) co w pienoej Polsce poUkingo ai rodn.
W roamcywach daiwnie i^iyk z obcym si kojarzy.
Po francusku spór wiedzieni o (Ml^kkh ni^rzy.

w. 95: Polacy myila i mówi po francusku, a tylko jeszcze
pisz9 po polsku.
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Chlubny urztlnik. e wjiród «l:iwnych sejmów
" Po pnl.sk u króla uczci, \v7l)U(lzil gos narodu, |grn<lu

Ti
'

- do rodomy, db pnEyjaciót koia,

•\v;i ojcsyst wy^nnlnB nie atiolB. —
T»k ^i^ Polak, mitaka^ ojczyzny wskrwkny,

tki oeg) wa^yalkie rwiate adrony,

oióTK, krwuwo kupione od iwiata.

li^ sw^ pucisEn^ sam w domu pomiata!

Ju to 3^ z darwiiych wi«ków w naszych sercach
t /y 1 i z cnót, czyli z naszych wyigle stabod. [goci,

(./i>!iki zostawiem, bymy z jarma si ^-yrwali,
' l.ecz zin^ samiiiyteiy cfactaie kaik podMi
Tysi^ ni^ praed oiwym krwi obraniem ^anic
Serce, jzyk, obyczaj praedamy mu za nic.

Tak my od wieków pierwsi wy^^kamy ilady

>HfKtzie nieonanej cnoty i nieznanej wady.
T"

'
A alk za wt>ln<> --zyzn wzorem,

M > szystkjch. Ie4

.

oh - nikt nie pójdzie

Zaniemy pod <^i^', pamitni lauranvi, [torem;

Gze^ obcy nie magti, zaitracimy snoni.

PIENI ROLNIKÓW POLSKICH

18

/. OJCIEC DO SYSA

Zdaj synu ojcu i phigi i radio.

Ja siy jeszcze pokrzepi.

-100. W autoftrafie czytamy:

lu, ie w^
ym móv

<i oluo — w ukresie pokoju.

Pieni rolaifcAw ooUdck W 1818 r. wydrukowa Bro-
dziski w Tygodn. pi>l$k. i zagra, p. L piewy wojenne roi-
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10

Sn ni b^tdf ora, ^dy Uik ju wypa/Sk^,
Haz jfMBoee ciialk poi4*pT'

W kofiiifiym (kMcu. w aslnuMi.j <i<>

Tam datwiia dtmja rdzewieje;

Na da]sz<- ^ nadri*}**,

Nkcli w dluM tw-ujej uwidz jq y
Cho we iiif wolnu ^Iracon^,

A w dr^c dl<N»ie anain-""- -i i— -

Ze matka jest najii w

Nie holuj synu! e ojciec s<l

Zuiwecosy taty w raixKie,

Na chleb ja bd u|x»wia te niwT.
Ty w ló^-awyin ocaJ ^c pooie.

Nadzieja dla nuiie i w tobie i w Bogu.
Z iii;^ moje wsdiije si 2)0c:

Oszczdza bvdc dojylku w mym hrogu.
Na wojn zarpa& odo.

Nie«^ w picii'-!/!'

I)

W ojjnulkii moim pomyl o chodzie.
I na t^ -ot-.,;<^ jx>rol>ic.

Za *l'"" '•• 'r>rzy sucJkj tnf^ili.

1 vk d!V%\ii!;»u'»v:

Ko
rl V

./.I- /i

lilll^ « II V% ICt^/> I
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Tam w&t%]]M rycho — -* spiek roewoM
Twój ojciec ts- »slcaiiy.

Jeili tu wolny prz>'bdEieo po boju.

Odauj
Inaczej, *

I oddaj w grób nij t zbroj.

11)

VI. ROLMK

Karcanareczko nasza.

Jeszcze jedna flasza!
^>"- dzi w gospodzie

my si prz)* miodzie.

Kiedy podchmielay
i»rz« aa0QDy.
zaplacs sobie

2e obcemu nobi.

Rosego jak tncina
M.iTn na ^'oyoitd syna,

i^ miodegp wieku,
> t>v róa w mleku.
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U vi;.

20

IX. G()SI^)I)YM

DppwcJBgtal tó&mtakt ti m anal
Nowin nios cnyjmm:
Niedaleko do wieczora,

Poglfdajcie wic do boni.

& Pojad stefnid kochani

onierze, polscy ufanii.

Ju koniec ich dhgiej rosoe,

Niech w naszej wypocHin wiosce

Niebota optiszcanne.
«•' Od swych matek wypj-v« /^»iiv.

Jak jelonki mode, hoe.
Pikne jako z mlekiem róe.

A nidMDi
15 Poywieni ludai,

Trud icJi ii»]M. 51/ Moi otHdzi.

Ile Icniz o swe ilzurtki

es ni tfskie matki?

Po lior,

» N;i^ vbiorc,

A iiPWiiiBs IK) pracy

Spooai s...... ...» lioracy;

Bo kto wie. jak;i daleka

Na jiif 1'Vi ich cseka!

» A - :

,^Jp^
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/ocuu! i>rz>'nie z karczjiiy iiuodu,

A ly pospicJiZ do ojjrmu:

A tamta nicciaj tez przecie
•' (Ii-mIo^o izb iiinu-cie.

1 siv za nas niera/

i/cit' im i \\ y toraz;

j wszystko jMidac Nwoniu.

\ . (ia na grabiiie obcemu;
^ W sz:ik, aby si za naa bili.

Swoje cbaAki ofNiieili.

21

^OLE HASZYSKIE

Noc cicha - wonny v i przez bkMiie,

Na wodnej loe raj;^ ...-;,

Smutno iizunii^ nad z /ki oLsfl^y,

Potok ucieka plczc trzciny.

5Qf..-i. ,„,|p pj^ Ijoj^
4..^k -Tasem,

lv niz^os sosii lasem;

K
(.<: ^. ^ Ibija.

Ksiycu! stróu Boga po niei' al

10 Nie tak si przegldae niegdy w tym strumieoiu!

Pole RastyAsWe Pierw, w Pant Wartz. 1819. Prze-
i,-.,L ,. ». . ,1 iftoi i ,c zmianap''' \v/..-.L;i ^ dziele p. L

IV poc:< ' stulecia (1877)
t na pod .^lafu

•amitna krwawa bitwa \ l-
1.(1 \vo(l/.i k Józefa z pi mi

I na wilgotnej lcr..

rego — / Puetu uosobi tu ksiyc.
I "li — podci«u» owej bitw>.

r M. (BrodittAi: WyMr poMTi). 8



I \ 1 1 1 w t >
]

: 1 . ' '1

lU-ll.l /XV .. i. .. i;

KinioUu ojczysl)*ci w of^ii "lhifi^i rhalH<.

W lochach dzieci <\*>

>& oskot bbnów, huk ...^..

Tentent koni jk raniiNTh sJyszahr te nWy.

lidzie si krew nimknilA. teraz by-szczY rota.

Womigi trawk na aiono

Dzi \\x>tków tylko wldei
» Po miedzach, które wodhr (i <»py.

Tain zielone niogiy iiad pola si '^rmiosty,

^ '. <;nmi)o wiatr w—---'- r > • = — rh-

>lny z sieczonej I ^ly.

A a swoje wygimn.it' iii Uaiy.

» Aci! có n wi»l

Tu si d^-i'^ '^ ..
, -.. , ..: .

Przez ki' v cie za cieniem g<»t

Taaii Irup [czy, lu i\
'

<z w ylastej dloju.

\ vego bnega.

( .'
,

,

I p
: u? •-- to i' ii«'.

N.ui :»Ux>««iiii ryiisztuii>.w.^ i^miw. .^

O cienia braci mokh! pókii po '
-

B1^a<^ si zaanj^ilade z rany m
j> ,

,,.-.,1,:,. .„atlu w krwawej i*-. fti^> szacie,

u \\j^i\' li lan owoce na br;i

w. 29: ponik nWpko. sfnimyrypk
w. ^

w pukownik, iuiut i

1 I bohatersk inicrci^i
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2-J

MA/A iiLi\

.s,.: iw ..l!iNvi>-r. Zosiu nuas!
S'-i. .'N :ii. ]... ;iio zabraa,
1'in1. -i: /'A

,
|-;, !;r<-h :ii<' sloj

/a NKl j«-Zi<oi<; NClO moje.

w szc-dc/em preecoe chopak goKlny.

I ochocz\' i s>^•obodny,

Od Krakowa do LubUna,
KaAda hibi ran dziewciynaw

Ani aacdkke net mnie stroje,

\Vofii% sianem 1^ moje;

Bam jia tnaody. pob^ gaje.

A serduszka wci^ aie staje.

Oj! adradbwe twe ooala
Du^ cUnek popamila.

> Zosiu, Zosiu! nic hd sroga.

Ja ci kocham, bój &i Bo^'

23

CHOPEK
Rycerz Id nie wwlki,

Ojcasynie ublia.
Któn* nad stan wszelki

Aofaika ponife^.

IM4zor«li. P- k w Pam. Want. 1819. przedruk
.\ w y d. 1821 / <1 /mianami.
w. 15—16 w 1K72

'/.<>- '. bój si HofjM

Ja Civ Uocham, nie h i.

1821 ze zmianami



116



ir

Kvoeni ko nie wielki.

który iittd stan waaeUd
Uoiniui

24

OLDYNA
Duma gatlegjska

Na czarnej gónK w powaAosiyin [esw.

Wida z modrzewiu kocióek ubogi;

Z asitmein Li suchy wiatr w doliny ivii'si<>

Wo^ wsrusaonym pyem znacz- dix^.

& Usiay w polu za pugiem odgk>sy,

Pomau d^ z pola ctdoe wol^i.

Nios sieroty u— - ^ kosy,
A BdtA te^iaj Ae wierzchoki.

Cunurki igrajc pod tai< / 1 ksiyca,
1" Pnechodnie cenie ckM.i m.i ;>.''" ^'u-]\>\

Z gór wdrujca klóti\s i ki \ >

/ gionem mrucaeniein mija |> > i uche.

Odgos si drwonka roodega \ktwz l»ny.

Skrzypi eiaona chor^^ie^^ca z >\ie>'.

Krz}' na kocióku zorzBfni oblany

Z CEEaraego dachu tilask na po sGEerzy.

OidyiM. Pierwodmk w Pam. Sauk. 1819. przedruk
„; . ;. .. ^.yd. 1821 r "•"• './......(,. ^ 1819

I. W ulworzi i prak-
. i.i/.T viivi,j .. .. itny sy-

ywano ich . ko lub
iwiano do ^^'., ir. Kar-

A wyrbanym lesie.
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Z chr6»teiii iia plecach i

Mlo(l» Okiyiui fliB wedle loooiDk,
Porzuca braemic. pada na kolaiMi.

* Zoya roe i niodlc si wola:

»Ty czuLa bole, o Matko jodyna!

I siedem miecaiói^' byo w Twojem onie.

Kiedy na knyu nAmtmyia Sytia;

Cholej dsi dttipicynk alait^ ku obronie!*

32 zy jej paday na próg wykJkniany,
Ale iz\ iia kamie paday,
Id^c ]x "^

. . j<^j aiem wzruszony,

ez przyczyn pyta nieniiay.

•CzyUft iy ojców pochowaa w grabie.

>• Giy cna placBeOT w tak kwMnoem lecie?

Jeszcae wynnka nic
;

^tie,

Wscysdu) ci, mila, kwiL wiecie*.

— wGdybym ja ojców lub nic/ i.

Jubvni lzv

» Bo w-ala 1>

W jego jest prawk; miertelnych r<>

Nie mietta ni. ^ - » »:

Ale niewodi. ni

Ja bez poi
w A on oljcciii 1

Nad podobiestwo przyito' u.

1 najiojiuejsae asoseci
Jeli ci, gocili, mój »i I

Suchaj powieci o moim Adamie.

w w. 20 wprowa ' e 1821 r

wydrukow:i c:

•Po
w. 25: próq '

w. 'M: w
w. 41-41! »-k

wiasni« w uieD siubu z ukocnanym Aaamcm.
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On ze mn krówki na pttsiwiaka

Od lat il/i.'.ini»vch kochaam go wziiioni:

On o i:
'

-e i ojcu si kania
Syn uriKi^, dobrym obycaajem.

Ojccn^-te nasi uradai sobie,

i>ysiny w maeskim staoiie raaem yli;
i SWOJ9 prac, o swojej chudobie.

Nowe naan w polu chatk wyrtawii.

Stoj mi w myili chwile opakane.
Kiedy nadeszo czek:uie wesele;

Kraj mi serce piosneczki wspomniane.
I wita nasza przysiga w kociele.

7 ' nas pleian idcych z kocioa,
.osneczki gajom roznosiy,

WdaiiGzne nas druhów obst;}pi>' koa,
A ja mówiam: ju peNNTiy mój niiy!

Trcali w kuble ^y^au^tgi weseli.

Zasi.idh maiki z tecinajni law.
Drubowie taczc w podkó)wki brzczeli.

Malka na wozy znosia \\'ypraw.

^ hatam wooem jX7y Adamie drogim,
itakaajii przecie domu milej matki;
Ojciec chleb z wooeu podawa ubogim.
Starosta darzy aacfaodz^oe dskrtkL

nrii>»r\vi\' immo wiewali chustkami.
I przed nasze komor.
/ gramem drubowie wstpili przed naoni.

Kolej wszyscy do taca mi iior.

w. ICT: chwile npiakane, bo wanie w oi\'\'m dniu ulmriln
ma.
!e ~ vf 1872: kubki.

imi. Teidna — teciowa. '»ny.

71... domu — pakaam xa •

>A- us — starosta weselny, powany ^

it^ urocsystod.
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Ostatni ze mof iko6caE>'l mój tntodzionicc.

(i N-icne do tiefaiie luHUiiy.

7& /u^ . .1 wilcg i roeiany wieniec,

Drubny piei Miuiln^ o diiniclu kpmwfy.

Z Adamem ojoóiw dilcali ^^^:
MaUca ae laBmi yczeniA
Ojo&ec krzyi kiadoc daje u><

M Wtem si nasz Obai oiwecoek /4i.

WeazU wojacy z Cesarskiego kraju.

Inni tajenmio ' i;

Ssiad pa do 'ni! rwyrraju.

A oni dumni chudob y^

w W>'5zli z Zi '
'

Po gloiiych ' ' 1
•

Darmo (1'

Nad kaU, ^ .

Jam si tuliia do me^o Adama,
w Ale 7

Uciek, _ .
'W.

Ju go wizali, ja plcz dari

S(kD\^'y ojciec do nóg im u;

Matka z komory próno mo^
9> Haniii w gow knifimr^̂ ssuui.*.

Plcz si roapocg , jut mój Adam wr.ictr.

Kadyby mów, te za oiiikie zbrodii

Pnesicpc wiod« i mier mu Mriiwto;

Lecz tak na wojn okrutni przychodnie
toi Obroic sobie "w postroitkach prowadz.

w. 74—78 za\s'ieraj9 opis ludowep n* Pi. <
o rhmirlu — Stale picwft un m
fi st jej poda

I' O pieini

i, M «slr. 4?>—.•»<' >

W. 81: "'fv
w. S4 \s

w. 9»—lUU 15/;^:

' okrutni przychodnie
Ouronci^ Kiaju w poatrookacfa prowadz.



I*i1

1 mmIu pi>ki.

.t... .i|..»»*».. i\ I

-» --''

Sie przyby dzionek, nie poA^not aiemi

H(^2 moich lumilów i próteego kania;

Co dzie si rwodz miccfay podrdtoemi.

Co doe od nie^ wygldam pisania.

"^ dani o wojjiie roo^irawia rodzinie.

.
' sn)<'MT widz, co Adama goni,

! I . : wojak nasz chalk minóe;

Adam bron nosi lub zgiie od bfxai9.

Nieraa mi grabarz dól kopicy pkaogoe.

e do umarych mówi o Adamie.

I' Igi w podwóp \o oracoe,

I ji^sacze klczy >oiólka bramie.

Dzie i noc tdy szy ornych roje,

(rarsik Polaków zgnbi z reszt óemi;

.luci mi dawno mówi sefx:e moje.

e Adam zgink rkoma bndnienu.

< • ' zaraz, jak ><ioieszy!

I 'C oko jego Ci o.
Za jego duchem mójby duch po^ueszy).

Niechaj Cesarzom zostanie si oiak>I«

Takie podróny syszc narzekanie,

fazami si zals^ sponioiat lala mkide,

Spoomia i smbl rdae^-ic na icianie,

Z któr }A Polak wakzyt za swobod.

107: zwodz si — <arMnnie if rofpytnj.

115: wieczór, p w polu.

n7_120 w^ka ic w r. 18(W. kiedy

I NNujrn; / .Ml

I

"il. ..nom i z Ksi*-

II.

\2]: I — zamias! rdzewirjic .
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WIESLA W
SIKLASKA KH.iKnWSKt

I

Z too z koinory,

Wnoji do uiry n^^.t ^Jciii^vaic- waty.

Wiesaw. Pierwodruk w Pam. Wamr I82II (lom XVI.
str. 224—236 i XVII 250—263). Fr/ nia-
nami w wydaniu 1821 r. Na teni i> szc

I lin i w .\rcu-

\). W rkpa. BibL
'

"
*

ĵak
m:
na

rej

z Is

oru/
na

i

(iubl7IHJ>Mt /

i 1821 r w
i'ni i '11>. W
UW/. o warjiii

kor/v:>laau z ^ruiilovMtcgo komentarza \VI. Jankovv:kkugo
(w ArnfdT. i*nhik i nhnjrh n/sorrr/)

Re
klev ja-

i'".!.<
.' iie Wi>-

V . . w 1821 r: Sie-

lanka i.

w. 1: : naczona do pnecho-
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U: . , : •.•'

I
•
.-

..'A .
: , Z^,- I

• >
v>

K-j -i ..uiU', . _,_--_--.,

Syn mój jedyny na wojnie zabity.

Mnie schyla nienioc i wi ' •
•-•-*/.

Nie mr»m t <*hudoh:j pou u;

•mu.

\ .
' . Aa.

Jeli, daj Boe! cóilca si uchowa.

Ma lal dwanack, nie ak^^ urody.

Moesz jej cseka, same jencae miodyw.

»Tt jesl, dla ciebie (BroiMBtew* f>owie)

StnDeg tej cMd, jakby oka w gowie. —
A có drasaego mie motess od matki?

Jedne to moje praed ^nobem do6*aitki«.

Bronika matk objta zbl szyj,

I wstyd rumiany oa jej pient kr> je.

Lecz pusty uyniech zwraca na Wiesawa;
A daiej smutna nsekla Braoisawa:
Miaam ja dni^ litociwy Boie!

Oko si za ni przepaka nie moe;

5: ff^-f w "- m20 I 1821: »id€; '"'"'-•» — •^•-•'bma mo-
a, obiegajca w >ce, std

.^ jeszcze w XJX ^^ ...._^ ._ia si ra-

talary (talar — <'

}.

_ . ^. :t' — w powstaniu ^zkowsklem.
s w 1820 i 1821:

Jui jedynaka w bora mi zabili

A mnie zgryzota i skrztny wiek chyli.

dob — w 1820 i 1821 ^w niemocy*; poufa si —
aczeniu: zaufa.
i leszcze miody - w 1820 i 1821 I iwi ter wiek

'•V.

Ay V, lH2fl i 1R2I i.szcze dwa:

!;-_!• ' twarzy.

Je) pui»l> UiuiccL .. rnch s\e iariy.

19—22 brak w 1820 1 1821



(> ••/. sUulu.

I u w latr |MNuialA.

Ja , „.. "
! straUi.

Gdy Moskwa p lia pli^iiic.

*» \\ •• •

('

(.

Z
Do II (

*5 Dzicii U)

Wród Cl

Rafisein r<

HazoJii SI., j

W tej walce z <l\

*o \Vtcfiv m'-
-'

/iiiKl.i 1' ;.sy

•^ . ^ .
'iiy.

Zi>ikiiia wiecznie, ghjche ka^bce strony;

w. 25. W znaczt

:

t ). pir.

lat. I"; ' ic Ul 111

nia 1 w. 27 i

t. j. 1- u- pozwalaj iiM Uli . i- .^

matu w r. 1806 i e llaliiiit tni

czas 1> Kw.
w. 26: ;aJto cie bez ladu — w 1820 i 1821: bez iadnego

iladu.
w. 29: Moskwa — w 1820 i 1821: wojna, to w wyd. 1 :

za w \v\(I 1SI2 r r/v.iiii\ .(^(U Tular u t)

, A
; t j. ostatnie chwile powstania ko

W. 39: Uiikla nasza — w 1820 i 1821: poaste ojców.
w. 43: Wisu — 1820 i 1821: morza.
w. 44: kade — 1820 i 1821: wszystkie; tak samo pnet po

nivkf w 1911

w. 23-' > wiada o stnide dzieci Jewa w Cy



Co rri. i\,\ lhv^\\\ t ki-TN-chodz^ or.icze.

Aj. "• zobacz-.

125

i ;u!i /.

'

_
.•• • Ai.

|x>d strzech.

rsykk pociech.

l^oiiiidzy wlasiie j>

W takiej ja my<''

Ciebie inaetjo n

IJio za lito.

Tajni*' nnErmclzz xu

Aj.

ie.

ini;

Lec zy. ni

Kn
»Ja

!

iie oku,
' ly:

'V,

47—48 brak \\ I MO i 1821.
*" " '

M.ddaje '-i--

' .tl\ . I''.l w
' j — riia u-m wn.-k-

w. 35
'g wynagrodzi s|H'-

• i 1821: opus/r/oiH-

.w'm'« w 7narw»nlii: •rodzice*.
ii myil caego utwoni.

i ^JM ! 1^:^1 : zawsze.
70: konw — 1820 i 1821: ludziom.



75

Pródkno a&t iBoakU; Bg titnB\n wysoko
Nad oalym iwiatom opatesne nia oko:

Waaakci On ojcem n:* s rpakt.

Co pod nim hv}o. t^mi i bdaie:
Ijopstie nad ^ lianie {uAiirjane.

Idit W teslaV /yj^uj iiadrubiir

Ty wyjd o i diroii si prz}

Bo zaws/ ''io intody;

Przynie ^ jMKL»runek z drag!«
M Wiesa(\^' obojgu icoinie wcisn nogi

I \%'yszedl.z <•»•'<» '" "M-kniony cay.
e takich oj< mu day.

II

.\iu wuikiiy wieczór uiiuechai si aemi.
Gdy wnicaf Wiesaw z komi kupianeniiu

>^ zydnoteej wioak racega a& gnone,
lia wesoAe pi|sy i iipmwmme.

Pankaj^jc konie bie^ |x> gociecu.
Wida dziewoje pny moJanym wiecu.

w. 71: siedzc — w 1821: siedzi,

w. 72: opatrzne ma — 182t) i
'^

w. 74 w 182U i 1821 brzmi: <

w. 75: »'''<"" fH)botne - tl.

< (i boej.
w. 76: i -..r — 7;n);is\ /\

W. 77 brzmi w 182(i

fZo(lv... Chro
n

w. 81:

w.
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V

Bij dniMnvie w |MKik6^%'ki ze stali,

A gtly wcditwca milr jo>^il:ili,

luk rzfid sUfcTusta. zury^dca wciela:

wDobrze to w kadym zjiaie pr^jacieki!
Witajcie do nas. wy / IhnoHKMvaitiej aenu!
Ni<* rciejcit' ^anizir <iary alngiemi.

z luuni. ryx.in tu gOtpoÓEtmy
- ^ui pnie rola i dobry Bóg dury.

Napalrz>-cit' si krakowskim dzie^x>jam.
WyinyLiiym tacom i praeeuchijpii atwjuiii .

\Vre<a^44* i w any sun nie •mBiiiiiitii
.

Bo Ufdzeni, witc, ecie mkidaic.
N laina pinystpuje mkida,

W calem weselu na^^erwsza uroda,
Wst- ' • •^, \N-styd2a, jednak przed nim staje,

Cki zyka i aiwoc podaje:
ze! juioi pnryj
V i naszego <^efaal«

Aj I jakorwy uroczy
Z\\ '^ lika ocac>';

Iz nie

Ok
\>

Z kubkiem od drui±>6w Wiesaw
i>

(»>. -.,).,.
91: starosta — por. objan. w Oldifnie do w. 68.

'"•" Vi.
— to albo miasteczko Prószo-

,..,, ..v.v ...uchowskim, o 4 mile na pónoc
owa, albo Proszówk. wie w powiecie bo-

i d
[•/na za Diar rola

ia.

9S: Wi iirzecu-

< "i 1H21: puci si. nie

rwsza uroda — najpikniejsza ze wszystkich
<iXlC\NCZ^t.



I' '! III ^t.iiM-,t.i, /.ilY-nhii \Arsi-l.i

\V ' '•-.'. 1 Ii ii/.iN»iii |Hii.i<l\ ii<l/::''r

• ' / lislWo /.'>sl;i\\<

.. I.IM\ . Ill'< li l«/ ... ,,.,,. ,,

S II /-IIHl<-i. <l/it\\ (>|t; \tin-|/.r.

ho /

I V

>» Zwnicii I

Naprzód ....

Haliiia w phj

Za niin <yic w k*

Nuc^ i hiJM w {V

\ Za^a&i w..........
,

,. .1

W skrzypce i basy sypn icrosza tojnic.

Ojcoin z;i ' '
-

' .

Halkia |>

>* W <>bur;^cz s^ilc uj^N>Nzy k

On tupn;^!. gow na<'livli I

I zaoz^j uuci siavry

»Nieche ja lepiej nie yj.
Dsuewcz! skarby moje,

^ Jeli kiedy ocadca czyje

Milsze nii nad twoje.

Patrzaje mi prosto w .

-

Bo widzi IV»g w i

e mi

\\ . 118: naleiy dodar (Ii)ni\>!

126 brzmi w i i\v:i

Zagasit -

w 127: W tkrztji \ !»;»

w. 12»
w. 130: Jl: Tupn i



129

A lidy ku s u ziiowu |x>\STÓo.

Sta jo i w pl^^„ >.iU dalej nuci:

wCzeniu ja w Proszowskiej ziemi
Mae ziimal dzieci.

Bybym mi^xlzy kraico^^skieani

\ajsz*'z\*li\vsz\' w \viv*.ie.

Krew nie w^kLi, liuimi wada.
lio któ sercem rzdzi?

Czowiek prapiie i iikada.

A ^^•sz^•s.tko lióg sdzio.

!ialn;i w pl;j.sac]i pi-zed nim ucieu.
(>n w rce piesze;^', goni z daJeka,
\ ^dy dogoni, z ujH \\t<x'\,

• i w plisach lak dalej nuci:

»Nie uciekaj ptaszku luby,

Moje sto '

r)ogonic ja m iby
'*'

I nie puszcz wicej!
Kr^' sowik w szumn>in lesie.

Gazek si czepia,

.\ dogtiacny, piódca niesie,

Gnlazdeczko uepia«.

Sam teraz w pl;^s;ici przed druciii^ llnani,
A ona za nim poskocznie gont,

— w 1S20 i 1821: bij re — w znu
aszczc. Trik jeszcze K wski w swvi h
K-h (por. ' :. nr. 25 i 2«)

- w 181' /nnwu z nin
\^. 1.'.:

w. 161 rv w cit-
mnym.

w. 166: poskoczne — w 1820 i 1821: wesoo.
BibI Nar. M. (BrodiMAI: WyMr poMyl). 9



I dfl^oniuny. gdy awywu >^TÓoi.

Stuje i w plisach tak prsed oi nuci:

nGosipodarzu. nie dasz ^"wry
<7o Jak koiiic otac^

Wydalefii ja twe takiry.

Moje • -^^fmcc. -

Grajcie, ^ bo <uc amuc^
W M .1 ,.,;.•.

»-\ z k/>ii
^

.'••• • .•

Serce si mshrr,

nio mu podaa, a oii w okoo
PrzodkuJQC ;} -^— • - -- wesoo.
A gdy (lo 11 tanie.

^' ' '\ ;• ' •! /.yl granie.

\ I 1
-

' 1 1 ,

1

, I caa.
Mirdzy IrM-ine za stó uciekaa:
^^

'
' -He i niatkoin si ki^niiKi,

. pnAi.ntne <uuvnraffiia. —

•lit

iiNim

w. 168: przed ni — 1821: dniej.

w. 17n 172 Dinjo /aulacii za konie, nie tylko wydawsiy
i wszy serce w tej podróiy podjtrj

w. 17.'.: /a powróc — 1820 i 1821: do dom wróc,
w. 178: tarzij IJW: Aplcwa.
w.
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W sercu nkipckó}. a iny&li jf<d>YvieKr n»e>^xilne przy pilcnej HaJiaik.

III

Pospiesza! Wiesaw i lasem i poleni.

Ale si (istar lue <inate pneed bokmi.
Bo gdy rlu;r jedna ras serce o&ie^ie.
Daremny nainysi i ruccs^^dek bti/

'*' frzfto co myla, co czyni prz>NUtlu.

Stajtowi wyzna otwafrrue i miao.
(X-z<] (lo iwdwórka.

Wyhif- ilka i «-órka;

(ilasz* z;^ koniki i wi:jiz;^ u potu.
^•' (jcs; si %vsz>'scy z prdkiego jioNNTOtu,

/ tanioci kujma : z koników racci;

Sam je Staniisaw do sf 'Wad.
RycJil Nvie<'ze.rzc roka/ :: : e.

Skoro niilczQcy Wiesaw iLsiad w chaitce.

3)6 \f ifl .
.r<, z córk o z/lrowie pj-tih :

Bnmice da f;«ciniec

i'rz^bv le razem i ^ " .iwy,

I)ot>nk' do rady. <k\ir\' il xv.

Jan. co zji stoem nie jednym juz \i:Hla.
^o Jak mdrze myla, laik i iirawd ^;uia!;

Ale si wszystkim dziwno wNxiawa4o,

2e Wiesaw smutny « mówi tak mao.

w. \yi2. Wiesaw nie umie przezwyciiye bólu i smutku
w 103: q(1if cUeó jedna raz serce — w 1821: kiedy mio^t

r;i/ w SIK u.

V* I'." ' - postanawia; otwarcie — w 1«20 i 1821:

w. 2flki. ,»„*t |M>ilar •-••'-»'»- wieczerz.
w. 2i)ti: (lociniec ~

w. 200 ^in/lnl — ^ . _ . ;,s21: siedzia.
\^ 21' 1820 i 1821: Mdrze pomyla i prawd po-
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Waaedl i gospoditra. do nteihi zmici li.

Skromn wieonra^* -4Ui:

\Ulka za oka ne
Dziwi);^ w i\un ]ak;^» tnhu

»»I*o\vioclz lUMii mówi v-. u. .

e Miiutiiy !iiecizm i iiiu^*i8Z tak ii>

Milczcy /^t

z>> Ni^y mUki
Oli spucii <• iil.

Stalma^\xm'i iL. .. p, ., ...

I zacz nió'\\'ió sowy tak(yMvaini:

!'! '
* ' .s(»r.s/^'?iii,

Ol; /^

I n. :

\\i\ ask tylu i wa.s

Pr/ ' '-
: ' ' .MV.

" Ali »v.

lnuv. j .- -.1 „
_,

:

Prdki, bez >*ieci spada w-yTtjk lx

Na mojej drotl -fid je<«ej \\u«ki.

^ Ptnsiiatoin drut

!

rej w<l^k uroczy

Zabra mi serce i zauewoli oczy,

w lilS—2ir. 1.1 /mi \* is2n ; ism

I 'i >: bada si) ciekawa.

\\ j jirzfmowc matki do
'/ Ihtroihea.

— V. l.S2 I »2; N\

rrrn /<«/. /i//i — Wt! a lyle ask.
w 1X20*1 «2l: eicikicj; wuimi — w tnacite-

lilie, liez xa|M>wiediL



13.i

I tyle s|irawil. h' i*\i.\'\

( >j. owit' moi ju kn^uj^ w nifbie,

W \ Mli- sv'rolc przyjli tlo siebie,

\ ilmvaU lii IroskA^^ m chleta,

' nieba,

w swojej chacie

l>la nimo \v le i z wianeaii chcm-acie.

Jeszcze 11...,,.. .^ byem dzieckiem niae«ni,

Gdy ] w tyc-h k;,jUich sobie koysaiem.
Ni mi niewdziczno, ani harda dusza

()<kry przed wami t bole przymusza,

Ale mi rada luedociga w niebie
-" Was kae smuci, a zawstydzi siebie.

Pucie mi, pucie z rkoma j^olemi;

Pracowa bd pamidz>' obceini.

l^ bez Haliny nic ju nie zarobi;

Niezdatny ludziom i niemiy sobie.

-•^ PrdkobNTin znalaz koiiiec yciu memu
Pobogosawi ciciej<'ie ubogiemu:
Bo ten przed ndz nig<lzie si nie schrom.

Kogo przeklestwo dobroczj-ców goi>i.

Sprawcie! Bóg za to niech bdóe nad waimi!<<.

^^ Tu Broiiisatwa zalaa si IzBmi,

w. 238 brzmi w 1820 i 1821:

Serce i dusza zawsze przy Halinie.

in sierota,

rola.

ma; dzi: trosk.

m — w 1821: na przyszlo*i*

w 1820 i 1821: na przyszo.
IhJM i 1821:

/< U' niebie - > rok niebios.

'ii)ttajs{ podobne sowu lictuiana do swych

2«) i 1821: wic biedn. i

cie to, L "j. pol>ogos

w



1.14

Bronika pntm- iu/.Miii orjE>ina.

Qi4>](A>%<>C<- K llio lia H*' M^l I. Ii Irwiiii

Uiink-< 'ty; »lr

e lu 1 ^^ ic-siaAV i in'
*'• \Viu*l HnmisMw^ ->. i

,

I Izy ui<'\\

StaiiisLi .._^, ,—.,.. ^ rU<»WC

1 po ojco>%Jkku rzeiki shawu Uikt»\i>:

*»Ki«!(iy l\v<.
' '

- ie,

2'" Cic>it' mi
Tak civ I'"

e nic nu: . ^.j :

A ty. nio})uinny, e inic slaruR gn
Chcesz mi {>rz\'gody pu&zczar Jii po swhicm-,

37'> Cl)ce&z nuv opucii- za to. inn oi chorwal.

ivn lubi córk i ciciii nioj iadownl.
Nieszczcie \Miiesiesz do k:izcie0o domu.
Gdy nuiie zosiaf^tst ród aiu i sr)uinii;

Mody. nie>bac2Bi;i >\'zic przed si drog,
^^ Ja ci przeegna, ja pusoi nie niof;!«

Tu oiui ]>aez^ WN-szhi za {M-tig chaAka.

Bo ivzula raflooin srani i cnikieU^ nKiki.

Za ni^ Bronika z tn^'ogv i be w oku:

VViej»law Iwafs kfyj^ alal komie «mi Ujku

w. 2K1--2fifi brak w 1R20 i IH21

H L''.

W. '2l< ijii I In^i l)r/nu: /^Mii onu- j)r/)s/losr iir/ciwa
. .L.u .1.

W. 27y; iu«<>«- v;iinif ubran; wzifei przeti

»i -
I

w. 280: ;>f - • .Irwi.
w. 273— j . k.mia Bartocu oa Stacha

w (-.,:

W. 2K1-.284 brak w i i

>v. 2K2: srom - - / |>i>v. liki w/unKlronri iir/r£ Wie-
sawa.
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STA

2^ T '1, ^ Staiiis.-wrni s;»ni mi!<-AJcy sii-lzia.

iv ii.'uuvli. tak m;^dr/r |¥>\viixlzia]:

"iziiinicc nie chce,

*«Kia KvlK',
• ;4<) /hitiifin,

» wiat olworom;
> lilsi lufwola.

1 aK. 1 iia t.»ivi";^; jK^la.

PNx'hy i \ w sii^ iiiioil;,*.

2>^ A-: -- . . iuy zostaje,

I odt /Jvuje gaje.

Cl
"

st u i pokój machod:
'\

lc nalur mtodzL
/ 1/ wiksyslko, gdy oa cafte 3ixae
NN im teraB <kóg agrodBoie.
Nie w iikii te moe dla Broniki azcaoe —
Z wali ma pyn niewolne zamcie —
Jako kwial cóiriui obcej rki cMktk,

I IfbI mnriTaeika pn^iiesie z daleka;
Dloie^ dajcie woloo Wiesiawawa,
O sTKojem siaczjcki sam niechaj stananmil*

w. 285: Jan z Stanisawem tam — w 1820 i 1821: Pakali
wszyscy. Jan.

w. 288: '•>•'" wabi, nci.
w. 289: — w znaczeniu: bogactwem, bo dla wie-

iii...„ .11...., >'op[actwa s zbiory.
w. 292—297 I podobne sowa panien w Koa-

czach :.. /a:

Sokó wyv a bujawszy stla.

Jedno mu ..,c„»o, jedna mu gazka mila.

w. 290 brzmi w 1S20 i 1821: Spuszcza si, jedne by zamie-
szka! gaje.

w. 2^: (idzie swoje — w 1820 i 1821: I lube.
w. :02: r-'-"""' « 1«'.>" ^ 'x" ^"itn^. W wierszu tym

u- iajce wolnoici. po-
\s.. ... .. -.

w. 304 brzmi w lt(21: Wolny modzieniec szuka jej z daleka.



Ale ni< /.ii.irii-. .,» i • .1 1, k «l/,i^cic:

Dla « /.<^o ojci.T A \'., ,. h tyci*' tranik'!,

'•" (jr«'Ill MV l;it Wlrlr Ut;..N; I !lv\\i.

/ </ciii /\i ii;i \s \ Liin- 1 ;>:.i.'i\' u- w (JkailU.

To <ika«nu.

Wr/ w.niY.

(, .K

(i<lv < ói

Azcby maiku K •» mej st

330 Tecinej w obo-j .... ^;oya cin, .*

.

Lecz myli uiczejii. gdy lkVi( lue doowoU:

Mir/e sain 2 tub^ uda siy na zw ;

•^ Moe siv w&z)'sUu> iiaczej wyw.^...
Co z wiaitretn przN^szio. lo z wiatrem pr/«

Lecz jeli |>i '
" '

Jeli r4Kl2bir.

w. 307: Mdrze wy mówicie — w 1820 t 1821: Wiele Janio
wiecie,

w. 308: nie znacie — w znaczeniu: nie wiccit
w. .110 brzmi w 1820 i 1821: Czem si wiek 'iju^ji 1 miuk 1

i bawi.
w. 312 i ««

< ....-....> w 1820 i 1821: bierze,
w. 311 iny nikomu — obcy czowiek. któr>-

..;kn

w. 31

1

'
1 l^jl I puste ojcom zostawuje icianv.

w. 31< I j I
\ 1821: inne.

w. 32<' .1 uiyt tu wyrazu »tecinac dla
lia.

^^ <ia/c — w Ih2t» i 1821: zostawiam.
Nv J«> brak w 1820 i 1821.

w. 327: %eree lobie iuMd — sprzyja d.



u-

-^siatla, iinrliaj zaoziii*' swiiy,

: svn»\\.i |l^/\^\i^•^^ Jiii do <-iuftV«.

id/.i' .I.iii / i«;skn\iii '\\
;•. si

i a .mu na zwiady.
Wu*sh\s (laicko pr/<ii i ii /. /- sla<lv.

Bo go i luUos i jiittHi/ ii< /.I i I

pj^.., ,,..,-, \..\y
J,]-,.

1/,
j J.Ii A.,.l/.!.t.

A -, .-^'l/.ic illlrs/i< ii •'>;'r. I.

Tak;^ pie^i nuc za ptotem pud>v6iica:

•Kwalomi gizda osuta.

KwilDie raomar^ i niUi.

Xa okieoicu wianek \ey,
Jeal tu córka da mknteiey.

Przyjdue mndzian z obcych boni
Ojcu, malce ai pokoni;
Zerwie panna srwoje kwbty.
Do teciowej pójcbde chaty.

Ras ostatni, ixx2nias^'ny.

Uwieczycie skro dziewr7r\niv

Zielona ruto na grzdzie.
.Nikt ci |>oewa nie bdzu:-

.'UU. Cho Wiesaw jest tylko wychów i sawa,
ten awaa g«i jednak' za syna, a ^.. . _ .ic jego
xa swoj synow.

X2: znaczy lady — w znaczeniu: idzie (peryfraza).
rka — Halina.
^156 zawieraj pie swadziebn, skomponowan

i
>. /cz Brodziskiego na wzór prawdziwych pieni lu-

dowych tego rodzaju.
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oSchludna ohate. cho uhrigiR.

^^ Aa nótuiici [tamte Ik>ga.

Skrzeczy sroka iia jawt>nu*

Panna alm \<iin<«-ze.

Olwiernjcie/ li g«j«icu'

'

\\ ckMu ioipro^if';

»ft Uli .. .u -}7n, bfnicAc nudzi.

Dobra nas tu ch \iroy,aóaau

.

\V\ lUiCkaw

SJ<J^i -
,

... lA-i Lka,

Wsztnil Jan sc<l2i>^-y, Wiesaw ókazey,
>•» GloNsgi wyniosi^ dn&ign^l [loway.

Ja<l\viga rzt'kla: »Wilajcie nam. Hfir.te,

Si / liogiwn <i<br^ w i*

Z - .. y Nsy&zta killiui z lu...

Sklofiia gow przed /jKuiym mi' ;n.

»ft A Jam \X}\\ !:- f: »()j! widz, *-

I slaroa 'I i tak un>cine«.

K
Hu sv:

Koszyk podróny aiejniuje z inlodziaiuu
370 pi, : 'isk sdziwego Jana,

NN nI^ awk do kUAm j»nr>nio«,

A sil

wNiecii si ruaiieci ogieh na koiniMf.
*" Niech ><kuc rycho wieczcrz:t •

'

Jan, gdy odpocz^, w te ]>r/ sowa:

w. 349: Schludna chata — w 1820: Czysta chata, w 1S21:
^' • na diatka.

»dobnie w Koaczach Szyn
'

' ' ''-•• -
s -r

S I ciuje.

w. 354: ;;,

w. 3<>4: iiktoma — v
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[.I/, t.. :i . .hi I/.-

A gt»

M i(>/,\\ rsrii,

ci;

!
. . .

-- .. .^».

lak lusz;i v\n lilio >*-\'da si w na|)oju.

Psza/ "
-('rwsze gospaljiiie

(>n<' j krainie

oUiroiuie ]>

VS| i w \U'l /AC.

\ jak na vm<.

Cily si <ir -' '

Nicsif w
>lzuuLcj zagrody
/Ir^ej chti

1 ej, której serce niewaliie po^uci.

Siech — 1821: Wstak; przeto — przez to, tern.w .. .1..,,/., rzajów jest \vf ••— hiczcym wie-
inowi tu o h, to zasto-

calego — sla..w.. •'< 7 najbar-
pogfdów Bród/

1

o ogro-
... |JieI(;gnownnia nai, ...h obrze-

>w. tradycyj dla uratowania i utrwaleni

i 1821: /tkliwi i na jaw wy-
./ - w na wierzch, wyjawi.

•f>dynic, nauczyy
ladtiu 1/ : gospodarnoci.

, — kr:i. -icej pod opiek
> 1.

przy zaodzic - bezpieczne dziki zgodzie.
/ — w 1820: rzadno.
zliwej r/i^ci — t. j. jako oznak, e pragnie
i on.

' — zakochane.



w
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1.

li:.

\I .

'

<«<ici nie bada.

.s
-

N\".

A z reszta ufiioc iia i

Choci
Ma ]n-vK !

Mm ii.- li; :. : ._ , . _- ,
:ni<A-i.

N ;ili dla sieroU' chleba.
'

icy i bojani nieba;

i godnie, e gp s^siem ztrwi

1 ojcv>' chudoby dla Iliado atanowi:
Ni. ;> st < i u nich fjpapodafskwo liche.

"powa liie idsoie pod wich.

zycziin>(i tizieii — jir/\jiiiuj».- uwisdcxyny Wie-

r wtadz. Serdeczna wadza — mio
<lzie ilf|>o za por>'wem serca, sadzc,
i ostateczn rkojmi szczcia w przy-

,• — w 1 ii: odd/
:ie. Uf N '/ — N^ opatrzy,

I Ifr,qu zakada /ntifnf- opicpc boskiej.

obie

II.

"}!tltvn Kumo^lwA— powinowactwo, wytwa-
!\i. Wido-
tawa.

/aj.
W karczmie; wi-



M2

r^i tyilaio w nu 'ffacaela.

(lzyst;i |>sz«Mnr< i rola,

A <-7:t»'n' ko
Z ich lo

1

Pozna si Wiesaw z Halina na dn-
•lak :

• io i ojcoin wyjawi.
^<* ^ w jej s^TTU wir«h)iwi.
"^

' tkieni:
<••'

, /.iVfii

l.ecz jeli mia serce tohie s:

Jeili rodziny poznasz dobre dni i

Vprokie Jana. niechaj zacznie .tionltf,

Jak sifn

«i Te sów;.

I w iiiic ojców o córk was j>r«>N/.

Nieciaj Bóg do>re nxlifiy j«ii<^v.\

.

Nie cic mlodei^ w>'ohw-nL'K' wam w oea^.
Czst ntó,

'

•* Boi.
i

Zawczenie ju si u celu byn* jriienic.

cha — wiecha, pk somy laikni^ty na drlku. dn
^' liku trunków, wi^ karcnny (poeta

w. 445 » 1 /. ich lo ramienia do wan ja pntycho-
«''<r; rki — na ich pro*b. zlecenie, za ich
upov

w. 450: pni > w domu s\

w. i.'in—ir>i. . . .i,.« vi>.,,

t<>{owno II

:un; ii '>«|,
, . ...

,

W. 456: IW / //' — w 1 IV.

w. 4flO: nie
. .

•' — w /i v^irdza o swoich
zaletach.



i4.i

--;u-<>Nvit\ .
. 'i •. 'ii^r.}\ I •mu,

. Wioshiw s/, ...II ;.• M. \ • iii:

licj na<l inuzyky jn«\\a<lzir w uii.^j-. !/!•.

Z kan-zinv r(irjK>l/^i« -Nnrskit* W"
\V\ V iilniw nsin L;(»r;i!<»iu chodaki.

To 't.i<l
I

•_;i) <»liV-y^j<';

M'. .; ii;i . .stk-> /M-(»\\ao si wkije.

To. jiik aa ^\;osnv w^ii/A j»tok w hiegu.

Pieni si, szumi i Nvvle^va z brzegu.

Al dalej cicho p^iiio a swem kor\x*.i«*.

Tai inf^/i ti silgi udarowi crf>fici<'

Musi N*^ r, a Nv troskach sUitec;5iiv.

Jak jah zoMMii traci kwiat zh\ .M-znv.

7.:i\\s7a' tf d<»bra i sUidecziia ona
Kesztv '

11 w inlotlziocii dokona,

Naucz\ jak dolnlck z>it'nu".

Jak si tta przyszo jiiopewii obzicni.

Krakowiaka

W. i&i: 5; -i zuchów, frantów.
;

"
istrjackle stojce w tam-

' y^.-.i^if \ntaco-
sla JU

nacze-
w a

ie.

..... - ^'C

:i zbgteezng — traci fantazj, bujnoi rolo-

i 1821 znajduj]; si dwa wiersze:
nieask nieba,

li (1820 tt-n zna) cen chleba.

w. T owania.
w. i> — w 1821: zwodliw oziera.
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lo w«ui poiviadain o naszyin '

Rom iini bv 4\vi:ulkuni o<l (zic< i*

I H\i na !

leti/.i ! • shfcwow fin

' Jan, m a »..)/{-»< /,.

DztewcsBclii

Ale la 1 „,
Pcytein »i niako sJdomJ do nóg .lwia.

Skf'v -^ . :.- ........ „lijop^^ peen sromu:
•<^'

I !• IcjBenie w douiu.

Wlciic2as liuluue ladce \zy w>ir>"^y.

J»ko na >^-io(9n nad brzegnini \Vish%
Gdy wonny desasczyk obMd wyiej.
Kwiaty zrasnme bh'&zcz9 s'- —'"''^j.

<* A razem sionce za g<'iriui)i

Ta-k. g<I 1.

JjUl z 11
, .

'•<»

Mila po0O(l \:i mi w oku
RzeNV" =

' fziane v/u-v:c7n-.i:,

^ Lecz 11 inflcie.

,
• uilki:

W jak kae .sumienie,

T:ki. ...iiiw>, , ,v.j*ii. Qv, ••''•-•••

'»Jesl Bój widzacY i u dwonu*
^. ...... •

i .

Patrzy, jak wsasdne ctaw radsi.

w. 481:
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145

Haliiia moj.i. ro \\ iit^»i;im l>v. i.

Przejirariwal.i .lot. id /-• ;nn;t /\<ii-.

Nic wi<-:vv sloihu. l.lwi-' nirN|KMl/.i.iii!'-

Przed ii;iN/«' teraz &il»iyi»U> uwcJwikiUkk;.

Na st la |t j niski wysólui jagoda.

Nie (U. I iii>'j kraaeeM rka i lagrada;
^1^ k) iu<- Hi.i OJCÓW, and pfiriacKli.

Coby o wianie dla niej pomyleli.

Przeflo modzsiecae! niech ci Bóg powici
Za dobre serce i yoiiwe choi.
Teraz shicliajt^ie o lo&ie Haliny

i** I to do A\-asrej odniecie nodcEiny:

kos rwuriii^l na pnislfg koran,
Szc^. ... j m^ z kos na spMn* omn,
I ju nie wróoil. — Obcy bez liteci

Grabili dwory. Ttynkrii i^^koi;
''2^ Dozna, co trwoga, kto pomni te czasy.

StatPoe • mattd cókryfy si w la^.
Ale i w lesie zajtiy si sosny.

Bylci U> widok straaoiy i aAosny,

w. 509 i nastpne przypominaj sowa Doroty o swem ubó-
stwie.

w. h\\: socu — w znaczeniu: szczciu.
w. 512: zabyso — w 1821: bysno.
w. 513: umsoka jagoda oznacza tu cel niemoliwy do osi-

• •• •1.

V Ha niej kmiecia r^ka i zagroda — w 1820 i 1821:

.... ... sieroty jest kmieca zagroda.
w. 515: Bo nie — w 1820 i 1821: Ani; przyjacieli — dla rymu,

zamiast »pr7\ i:i(iól«# 7rps7t.T forma ludowa.
w 516: Coby o v 20: By o jej losie kie-

dy, w 1821 liej.

w. 'Al: powieci — w znaczeniu: wynagrodzi.
w. 521. W r. 1794, po drugim rozbiorze.
w. 522: na spoin obron — w 1820 1 1821: z brami na

obron.
Nv .'i2.{: Obcy — t. j. Modcale.
w .725: ktn pomni te ezoMg — w znaczenia: kto przey te

rl.

w .'i2T: — w 1821: pon ogniem.
.' 34. (Bradittdtl: WyMr poajrj). lU
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(jdy ta fwtatnJR porada uchnina:
uo Na mil iwtelka raacigla si knui.

Dzieci i mndlci bl^dzt^y tumami:
I^ny dradse na to palnrytom ze fasafiu.

Ae mi diieoi iiniti|iil^ cktig

I>o seroa, piwTr^' — Utulam jak mog,
3o pytam o imi, ftidzin. m«aaricante.

Ale daremna proba i |>>iafiie.

Daieoi zalethwo znao &woje iim^.

M^fwiAo tylko, e w cknKym d>'niie

Nieznani liukie wiedM je do lasu —
^ Wicej nic nie wiem a do tegocosasu.

Ja maNGa niegdy, pamitna na Boga.

WiilMn aierot, cho sama ubo^iL

Uyam roaków, lecz bya ici godiia.

Wyrosa zdrowa, pnMxy««iia, uradna.
^^ Obied^'ie teraz pracujem na aiehie.

W jednych yjemy tiwkaci i potr

Bez akiby ziemi: jal^fwoa^ dwie kr6v,.„.

Kilica owiecKk, cay naoE dochówek.
Brzmi tu wesela na kade odpuaty.

^*^ LecB 4o nie dla niej; nie dla niej a^iiMty,

Na IMrych penoom kupuj piercienie;

Tam, gdae stodoy i bogale mienie,

w. 530: Na mil — w 1820 i 1821: Milami: /<>/i<i dla rviiui

zamiast una, zreszt pr<

w. 531: matki w 1820 I 1821

w. 543: r rosków — w Hi21: HiKljviaui Iro&ki.

w. 544: /' - w rnnrrrniy: prnmwitn
w. 545: ;
Po w. 5

W ( komom*"
Po w. 548 n

W 1.

Zatu iiuii

Tik len

Reszt .1

\^. 551: pannom
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Tam SBolnicy: nie zwau modziana
!*mrbys» córka, bex oj<x»w i \\iai»a.

Jak bya dold niebieska opieka,

I' fani. te pU nieinoc mt uW
Ju nu hlalkia sam^

Na to Hftline Iza z .....

Klka przed nialk i kolana ici

»0, m^ matko! ty jest ino'}v wkuuk
Clioby mi góry z*- zlotii dawano,
Cbob>nn miosidcaia w malowanym dworze,

.ledwaMie szaty chowaia w komorze.

'lohNin bez ciebie przepkrkaa yoie«. -

Tak siv cisny, lejc zy obftck.

A Jan iiiilr/.i« V kicznie rado chowa:
Wykrai- si^ <luialy uiocicrpliwo sowa.
Bo duszi iM'n;j bya waiiydi myli;
Na twarzy tylko wesele si kryli.

CKJa mówi Wiesaw, ale go Jan tKicznie

Ostrzeg jK) cichu i taik mówi zacznie:

»Wane mi. wane zwiastuj si rzeczy.

Jest Bóg. co ludnie sjirawy ma na piecz\'.

Chwaa mu wieczna! Mila gospodyni

Niechaj z ufnoci, co powiean. uczyni.

Bo z serca idzie szczera jnoja rada.

Uprocie koni z wazeod u s;jstad;.

\\ .>.)i: ; - v^ znaf •• dziecko niewia-
(loi I t. zw.

..j.. sowa J;\\..i.i, .io Chichy w Qy-
lo odpowied Haliny (w. 561—565) —
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A t IjuriJmiii' bojnie mu >\

vo Bo ^stymy iw drag wybr:i<-

PooMi H*linv WieslanwB rodzma<

\

Wartko wóz Uxx parskajce konie.

Mijaj mostki 1 ogórki t bkmie.
^ (liia rodzina siedd zaidumana.

\\ tylko mc opuaacoBB Jana,
B«' • srrcu ut.n- "wi,
t riy \\T>i /^iw).

^*B Goi:« nad l

I rzerw w^Mii tchnie wieczr pogockiy.

Jest blisko drr •• ^^ • • .-«--.

Tam kai fldan ka.

Jednak j da*
^ Pnselo, nim >%

PJMOEy cekanii t z.y.

Id wic w"si> • '

A wóce py w/

w, 581: <

w. 582: ; nar/nie: podr/as
^(i> V....... ~'>7najoini sic«.

on sam n\\
w 'kS I • riii</|i /.,,,, .'.!_.. 'ki iiiosiLi:

w isjl) i 1H21: dru
Po w. i>' ij' w 1S'J0 i 1S'J1 dwa wuis/iv

i^..Ua powiastki, artuje ucliociy,

2e córka ct^to musi zakry ocxy.

w. 58B—500: chwila zacbo«hi slora.
w. 591: /c/inir ii»i>rr<Jr w 1820: wirje wiatr, w 1821: *lejr

wiatr.

w. 502: droyi - w 182^1: wioiiki.

w T^- Jrinak nr,,*!,- w 1S21 Alf /bIi>liiiRir
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»rzcbyli k
Z btutii |Ki

m si uwesela,
iiówi &i oamiefl.

\ si pie\v'.

(*a trafiy:

IW ini\'.

i

w lica,

alica. —
•'

i
wiev

ij!\ jej nie

Wiem uroi.

Dzwoli lui isie szerzy:

Poboiii

A twarz : i

Podotni;^ bya do i i;

Ale tsknocie wylr/ ' '•:

Do dziwnych tmt-rz' < j sktoail

I nie zwaun^ <

A id^c dalej

Ju tylko wiosk
j

li.

Z któreigo krz>czc ,....,.,.... ,^.v;ioHci

Spdzaj iia nio^i i krówki i wotki.

Skrzypi z nJ ca»nr ice phigi,

A caia wioska, jako o^
NV kwiin^cych sadach niskie sknechy kryje,

Z kl<kych dym ka^cty ku niebu ai wije.

A stary koció z blasoKanemi saczyt>'

Poraal wsi byoBKsy lifNum aaloryty.

w. dOl: zauepne — csepiajaoe si odziely.
w. 612. Nie mote Ba|>anowac nad wzruszeniem, jakie wywo-

lui.j budzce $ie wspomnienia.
w. 61 w 1820 1 1821: I sodki smutek kilka ez wy-

<• zwaan h z oka jej zronil = wycisn
'- zauwaona przez ni.
rolne ' w lx2«»: krzyczc rozpierz-

gwarz;i '<-.

w. «)i: , — w l.^N- \sokiemi.
w. 624: I'uiuui wsi b^/$zczy — w mJO i 1821: Nad wsi

panuje

z i>

617: /

i)2.
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fr^ \Vi«n lil

Ju pii^ , ncttiam gtosi

Irty \ak iia vs |Mif;l9ibij;^ strony,

Jan si aBpyta4 na nnk iichylotiy:

wJak d si adaije 4o naBoe aiedUako?
'^•'* (Juita Wiestewa jui tu banizo biako*.

Ale HaJifia w jedrm r»itrz\ stnuio:

Bijce loiio, usta «'

Foonft daway wi<M..'' ^.i m u. ''mi'.

Biocie ai w serr^* i-isurlo s|> >'i:iii<-it;<'

^^ Nie moftta iiióNvi<'. li<i w t.ik('..\:ii nI.uik-

Kadbdy jej oddoi-h Aijin<>\v.i-» li .tnir.

Dulej yrzy nidfidzy n;ii>i /• riv, ... < Iciiy

Sioi krzji: pas4d j))r.h\ l-my / l.itw

Wokoo wierzby i /i'!<»:i.i ti.iwka.

Tiiini wiejskich dzi< i ;ii.«l/i. Ina z-i]»:i\vka.

Tu ju Haiiiia pada n.i ki>l:ui.t.

W doiiie uderza « mó^wi do Jan.i:

»Mociiy mój Boe! to mojn rocl/,i:ia'

Gdzie moja matka, gdzie in.itka i<(lviia'.'

Jeli ju Nv na gról)
j

Tu utskdii < fil wyzion
Tu si baiwiaiain. tu zbieraam k\v

Ale nie widz rodzicieljski* i

'•••••'

Bo tu inaczej wsz>"stko d.

"^ Nie tac jak nu S4c w {kshik^u zja >

«O

64

ww. 'li'.' '>J'» /:i\viit;ij.j ojhn ruti/nnifj »^>i BrodZlskieffO,

Królówki (por. opis jej we \\'%iMnniucmach mlo€lo%ci
.... ,.,^

w. t' Inno — pieri falujca i Mirce udcntajce glo-

w. .

w. i.. / ..... U... ..;iix / piersi jej

ik:iiui

W. M : : ui ina — w znaczeniu: rodzinne strony,

w. (M« i>i/ini w 1820 i 1821: Stsclinioo« ku niej nie<A wy-
piaiz*;; dusil
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Tu Jaii o zinni^," kij i czaipk^ rzuci.

Klkii i |wd krzy zjiwe oko z^Tóci\:

i>Tu nafirzód. rzecze, na kolana padaj.

Tu si me pytaj, ^^c dziki skadaj!

Widzisz t ziciiiic. jak jest wydeptana.
Twoja to mattuw wnika, ialofwttna^

W modtach ra toii tak j wyfcloEaia.

Bóg oas dotwiiBOot^ Bogu Mwsze ohwaAi!

Bóg litocrwT i dcMe raAowa
I ojców twuich przy arowiu zacfaowal.

\VznK>gIi si znowu po niBsocjcym boju

Z sicrofl;} dzielc ownce pokoju;

Cliatk i córic stracili w potrzebie.

Dzi w nowej chacie uoLskaj ciei)ie«

Klka Halina. Wiesaw za Halina.

A zamiast mumIIów. zy z oczu km p\'n^,

L.zy. które c^stsze od rosy >\-idzieli.

Które, jak p«*rly. Iic:r>-li anieli.

A kiedy wsl:ila, ju uczu nie kryj»v

cisa Wiesawa i Jana za szyj.

Spiesz w podwórko, lecz ojców nie byio.

Patrz\' Halina, co si odmienio.
Tak spodziewanych od pola czekali.

Aby Hadioie wypoczynek daAi.

,'r u _:
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•^ Ju te StanistnfW' od \k wraca z ktm.
Idzie i ona, koiucB kr6>^'kniii niiKCi:

. Naprzód z bawiMttim szn i u

Go^ w podm^órku ojc6v^' \\sKitir.\\sHiu.

CbcMl Jan. by Wiettew napraeoiw )MMf>ietf>-l

«» Aeby maA aacaHlim neleisyi.

— Jaic ak witaa niilriim sl^caona.

Jedno drugiemu oddajc do ona.

Jsisie pj/tania, daiki, odpoi^iedzi.

Jako aft ^egU ciflicawi satedzi.
«» Jako Bnouka >lBnti« skMlr ioeAa,

Nie attjc ataily, a cauj^c oo zyaka

Tego wam, ma imhi to>^ara:ysze.

Jakobym firagn. nigdy nie o^sz.

w. «.: !k wraca — w 1S2U i Ihlil: icUic z lJu.

v^.. i,: — w 1820 i 1821: ojcom
w, 67'.) «iM). Aby powoli pnygolowal matk na stotscir, ja-

kie j czeka.

w. m): Aeby — w 1820 i 1821. Abj M^-przód.

w. 681: cickaun — w 1820: zdziwit-ni.

w. 686: Sic znajc straty — nu ' •- »"'«..i'"«* utraty

w Wii-slawie upatrzone^^ "^ przy-

szlr •
' rzujc co »., — j" iC z od-

zv

w. fK7:*; '" 'Irodzy.

W. ^..^^ ',j l/Hi - w 1820 1821: Tak jakbym da.
p.. w -s s, \\ : _ . : 2\ jeszcze 2 wiersze:

\ . I, u\ NM.r kohcj!c — bo wy, co czujecie.
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LKCJOMSTA

Pikn;; wiosk krainjj biej' komk wTPoiiy.

Jedzie nitody Leciita sinctiiy, zaanyloiiy;

Praed domeni obok drogi 9tójca rud/iiia

Poonaje po cóety obcej aerni syna.

& Zulnyinuje go w dradze go^ciDneaiu sio^ry

I takie z cudzaadenioeni proi>\TMtei n»/5tuo\vv

VN loch.
Biak>vstosy mtodKianie rumianego lica!

J^ca ciebie po wiecie uwodzi tsknica?

Poco ci luicdz)' obcych z dalekiej pónocy'
10 Jaki stan Iwój? jakowej TStirdasz pomocy^

I. e g j on ista.

Ojcz>'znn stanem moim, bom syn polnej ziemi;

W ?>nrB*nAaJ Pomidzy oboeani

1 AuffFwtd i .pfzez krew i bUmy.
By p; vo jedn^ kropl dla ojczyany.

'' J nu*^....x, j. j vkiy — to nauki moje,

Gal moj pudai — te po ojcu zbroje!

Gdycie radzi dopomóc; niech od was ustysa:

Dalekoli orni moi towarn^sase?

Ojciec klóregom w demu memocy aoafeawii

^ Z szabl, sobie niezdatna, do nich tiii w\q»Biwih

Woch.
/ V dna twoja oiuofaa, OMaooaasiky ailodziaow!

.\aiod ginie, jak calowiek, z grabu nie pomiatanie!

Byl-d i Rzym potny: moine jego pany
Przez cui kul ziemsk rozcigy kaijdany,

LcffMista. Pierwodruk w Pam. Wanz. 1820. Prze-

druk w wyd. 1821 r. ze nnianami.
w. 7. HrodztAski daje owemu mlod/ n tt/n.

charakterystyczne dla Polak
w 12—14: L^Jonici walczyli wroa oDcvm i aia oi»cvrh,

by w ten sposób wyaroiy pomoc dla Polaki.



*^ A w Kruzy si rcnuLN-iKti! I<> w^zyiOkicni caam wiada.
Wszystko, jak ownT, kw»liui\ « i\-/y i ttpada.

Legjonisa.
2eUMBif taslynly potgi Hr^-miaiiy.

Mmcz adobywal ich kraje, lrz>-9i)a>' k.ni/tM>v

U fiM phi^em elazo, zuti-iii liy>' kt
**' Ko do boju i roli. <io otm^iy kosy.

Wlasnemy tylko zioiiue jio ojcach orrrli.

Na swoich tylko miedsMh saabie

A kiedymy pondkiein ^TiiiioM w iuLA'*

Ob^' na pola nane aewsao^ si^ /'

^ Jesacze m ' ' ^"xyme tik* bila godzina.
Gdy dotd j osuwa w kr^'! knMe^ syruk.

Gdy iwx>ln(06 eau pnta^M, upad liante.

Ja pójd na kraj iwiala. Ahv>n w, . .. _a ni.

Wioch.
Jednego ojca soce iwied caiej zaemi

*^ Gdzie kodiajc kochany, tam iyjeaz ze swemi.
Tu ci sfemiB weaq^ niech cieszy. ^Ti^iaAcael
Tu oLi^w-a. tu ^^-mne cit pomareAcse:
Porzu dMX>j zawodn i tu osid z nami.
Nie ptacz zgasej ojca^zny nad Rzymian gruzami!

Legjonista.
^ Cho pod niebem rimoiejsum kwitn iiMjj* »uwy.

Nie rodz winnych jftgd, ni wonnej oliwy,

Milsae pneoi równiny wadlu podnóa Tati^,
Gdsie kosy koysane, jak morae, od yniBtr&K.

Kianiaj st, niebieskim btewalem wieczone,
» Gdzie nam góry lelaao kryj na obron.
Z lemi tyiko skaihami, nie zajrzc oiiuimu,

y6 pra^, jeili wnk^ do rodziców domu.

w. 23 alizowanie prees/' Ji

iiskiego. wvnUs N.

iuach, lu p. mod«ott4e ; 1M^ i.

w. 33: mowa o KonstylMJI S maja.
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Woch.
Imiych przd roGoluiszy praflnie dusza tkliwa:

Sz^ika nadobna serca ku aUbu \)ory\\'d,

^ Tutaj ci acearuj honnanrjne dwiki.
\N cjutsy bog6vs przeniesie (^ilo mislrsi rki;

S
'

NviecBue jpaiuij^ca wadza,
(> >s9 zaiwsze si odmadza.

Legjontsta.
Czuj, cio syn pónocy, sztuka oEBroNNiiicase:

^' .Miiiej y, komu oieanane te duszy sodycze.

Lecz teraz guche setce na piewaJ<a stron.

Jak nagroteiym kmnimiMn maiki pr/

Szczk broni, trb odgosy — to dk) mi ii miy,

Te tylko nialk nioj obudz z mafffy.
« Te przy zgonie niech 8^y« Vub, gdy Bóg dozwoli

Wróci z wieku oatattciem do ojczystej roli.

l'am, pod lip cienist gdy ni^d aw.
Nieciaj syn ojczyaiy niedole i stew.
BAiasla nasze w poogadi pezy tysigi razy;

^ Bogów pod mistrza r^k nie w >xlay gazy.

Lecz mogiy rycerzów*. sherczc koo drogi,

Spominaj przygody, slaiw i przestrogi.

Woch.
O, luby mój miodattniel W lal wiosennych dobie

Ta surawx), ten smtek nie i>rz>'stoi tol>ie.

T^ Uyj chwili wesoej, a spraw twej ziemi

Zostaw 1V^ wyrokom, Króla nad wszysikiemi.

Czanwbrewa daewioa iniewocym gosem
Uipi tu iwojje trosid, pomict si nad osem;

w '.
"

wyd. 1821. zapewne przer pomyk —

W. b-J. ( / czarownicze — jestem wraliwy na pic-

kn
w. 7(i—l2. >% I .nj>ce t kamieni nic rzebiono posgów, \ec7

wznoszono mogiy dla t)oiaterów.



Przy lucj t' ', I
' •; - !

1
.. i/ .:

Legjonista. #

Ze zami ja s%aiedni;i v >" gniem:
Ojcn-zna tylko moga i ,» />:ii 'i/ibalftin'

J< V |JO dUfpCJ ^^TÓOC |«»!ii. w KI. r.

WwiiiN, mitaiii l>m ojc-u, a k<M Ikuio- scrop;
*'• Poleczy nas (»jcz>'ziia. Iw przy.siv;y dzieim

Jest u nmie razum woLito z \vi< tiu»M-ifji nkamuiiiKi.
Tak gdy mówiJ. }x»yszaJ ukiaiiiskic dumy:
Cid^i z góry cienistej legijonów tumy;
Ja4co strzaa, n - -Kv leci kai>ik wrony.

•» FotoiueJi -woiii .miaii stori zadziwiony.

27

KOHIKTA
Trzy razy. yj^c na wiecie,
^wiut cat>' tulisz do ona:

I' Ii matki jak daeoi,
ie wiesz o miecie:

^
i i tulgc do iona,

.1.... .. .^uiecic, w nim zatopiona,

Za]XBiuusz wcale o iwjede:
A tu' ' sne twe Akji^I^,

^ dy luliaz do ona.

w. 81: tiifdnia — mlcszkiijarit w «n<iedi:tMMi

w. 85: pr: /' " ii-n iiowlanan^.
w. 87: uk: lolaków pocbo-

y
w. 90 tym konlraicie (potomek Rzymian -

iii»
' '

' rreszl
wv rawie-
'*'"<

>'x . >...« .,,,,,.«., >..,vi«*.v/w LF.ii jw.,<iim wo-
V XIX w.

Kobieta. Pier^-odnik w Tygodn. poUk. 1830. Pnednik
w wyd. 1821 (xe zmianami).
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1)0 KOMKA POLSEGO

Sk;^de to, >^*iejski piewaku,
I*o<i mein okiieai -h^-oje glosy?

Jake ci. miy ebraku.
A lu zapv<ziN losy?

W^-siecamo twoje hany.

Gdzie swobodnie {liesiM niu-iK

A do fliiiRsIa zabkany.
Jakie nu bardiDo zasmuci!

Nie tobie, piewaku pony,
Miej^cJe przystao schrniieaiie;

Cictie gaje, um>Ts >*'o*!iy

Naichnie ty^o lube pienie.

I innie dsoisiaj 4i>iaslo wizi,
Com hib wiejsricie zaoi&ze;

Za^-ie&zan na gntpai
Wiatr anj fletni koysze.

Wic ffiMtn w rówmym stanie

Przyjm, ebraku, w oknie mojom;
7. kwiatów ci zrobi poaame,

Cz>'st\^i urosz je flkojem.

Siyapsz czasem na mej luni.

Tu -samoliu w wolnej cii>\'iU,

Oba iakni. oba sniatui.

Po wiejttku bdziem nucili.

Do kMika polocca. Pier .v Pam. Worsz. 1820;

r>r7t druk w wyd. 1821 (rr » Wzniszenit- poety
. o u w.

I

if^^aka polnego*.
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PIENI DO MS/Y WIiyiTJ
i. muzyk Józefa Elsnera

29

III. PHZEI) EWASGEIJ

1

I*a4i z g<rtiiej Ni
(»..»-' ...

rziiajcic praiwilc w tfiii sowie:

My \vs7'sry l>r;:

My wszyscy .Iej?o s\

MioMM^ fnvalv Mu wzniemy.

30

V. OFfEHTOIUCM

1'rzyjinij. H"/ ' ! n^.

Któr 71 t ^w-ifi.

VVz
\

PIcM do Mny SwittcI. pojawiy si w 1820 r jako
'••" '- -ttrka; w •• ' '^ " ' '•

/ 7 c/cs> ;<|.

"••'" ^ ...,,... Nu--

> kocielne, po dzi* dzie
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10

Kdy Twoje sloóoe >\'ieci.

Tam gdzie liMzkie serca bij%,

N^i Ci znaj T^^oje deoi.
Niech jak bracia w zgodzie y'}.

:\

Którzy ju sy [uny Twjin tranie.

Ci. co yj9 do toj chwiU.
Co po iiasz>in przyjd -gonie.

Spraw, by. Boe. w Tobie yiL

31

17. SASCTUS

1

Upadnij aa kolaiiA»

Ludu oBci przejty,

1'wielbiij Twego Pana
wity! wity! wity!

Zabrzanijcie z ii:i i \ !m

B()g na&z iii< ;>

W postaci jn .
-/ ! • :: •!!,

wiaty! Sysicty! bwicly!

Powtarzaj, ludiici rodne,
Bogieiii }irzenil(iuly.

Na wschodzie i aacbodiae:
wity.' wictj'! wity!

4

Pan wiec7:ny. Tttnsrp. wszdzie.
Ku V,

Niech w. ^ .>.,*.» bdzie:
JSwity! wity! wity!
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DO HO GA
Dla Ciebii* jesaoae Botel dloA tnoja

Nigdy kornych strun kUn! dolkii nie aloini» ;

Gdy >^' TwoJ9 wieUco serce zapuci u^ drioe.
Oczy ognieo) mioci u Getue wiaioe

^ Zwracaj si ku acm faBami obdtene.
Do Twnrtl«li nfimaci fiiecloilnf siranc.

W ziemia w aemi, wy oo^f w pnch uderac caoleni.

Pokora jest do Bajga yfiodcym aninifun

Jakbym Ciee mó^ poj, jak wielbi<^. cnój Boe.
10 Gdy dusza, coBeai jeaA snma. odgadn<' nie moe? -
\V zemi, w emi. wy oczy! w pooch uderz caoleoi.

Pokora jest do BogA wiod9<^«n anioem.

^
i zudKwalft z iwiaAdw flnilijoofeiii.

I slednóemi pod Wiecznego roneni.
i& ^^ t ptosiuenlilein, w tem Sfer brzmi^ych
/ no nuooi alalKgo oddechu. [echu.

I N\ tym czasie, prochem w tych roceUrze-

Go ku Ul t < J9 w mioci pomeniach. [niach,

Nie. t
, • ,-: tu przytul sicron

i

»Tu V ideo, na twem h< ..

'/ le mi lc)i CS2,

1. ocznego >z:

Nie, i t-zy pniii tranie.

^^• - lui l\M-iii iimiie.

• ^ -^ie,

, si gkiaie!

f)o Boifi. Wirrsr ten larrncy srcrcillwie sir/rroi uczu-
•m poc-
- Jako

w. .w od. 1872: ku Tobie ponce.

na
lyck



ir.i

RotEcJd si z nlewickcian zefirów druNoif.
Z potokami. «o szumi, z dmiuraniii. co {>tyn9;

l.ai si z draewesn. co drc- ' hwalc gkisi.

** WanieaMnemi ranuoiiy wiout. •dnot«;i.

Ko\*sz9ca ai w woni gnouiadko na l;jce.

Wy wiatry. noBO^one oaaofeo mi chodzce.
T z i to> wesloliiiienae po wiecie roouecie!
Wy niilo^ rasjanHae w t>-ra cichym nelecae.

^'>
I ja idfhwkwn 09Div'^ !*>ija wuit w«vz\"stek.

Tam, od g^wjwnrty ^ ^\a.'j, po ten drcy Listek.

Bogo mi. it to csuj. — Pycie by na lutni,
Lz>' nodboasy! 9|iiaoie te. którean praeal amutnie;
Niczem s traald iwiBte; jak chWa w wieoBnotei^

*" Wród tych wiatów beaniemych. w czasów beaden-
[nr, •:

My aaod x mask krym, ona w pewnym kr^ .

Przez wwiów zgoraeliaica ojou nas domesie.

PH/JAJL \DZKA \Vn:CZ()H\A

Dzie nimi inny sipuci <xzy.

Cie kwil«;jce kuzewy mrocz>-.

Po wsi cigaj si dziatki

Niosc jagody i kwiatki.

Tam paattdm w gbi sioa
Bdnej krówki mi noc woa.

^ ^ staroytnych Zehr oznacza agodny wietrzyk

Przechadzka wiecnrat. Pifr>*-. w wyd. 1821 r. Wiersz
t,.M ;.. . .. -u;p -:: n_. .1 .:.. . : .. priykladcHi utworu.
I> ly.

"' -- 11
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Sionce za lasy uchodai.

Igramy zocone odwodzi.

Ko opuszcza óte laiiy.

n Wraca miedza? popclaiiy;

Gruszo, co w polu si biel.

Dugi ku drodze deA ici «-I;i

Ju zaporsj •?krr>'yn rhntkn.

Gdzie przj' «!

»» Pastuci
Krówki /III i woy.

Ptaszek -; \\ in iitmdzoBiy

Ju I '1.1 i 4 'iiy.

i: tuj iay.;:n / nim nurii

V Pole Z woami porzuci.

ebrak, który k<^ woci
Woa we dnie do lito^ca.

Ju si w spoczynek udnie.

piewa noidnie przez

» Na kocióku krzy blaosany

Bysaesy bhwkifwi aón oblany.

Ptasdc cuByiy si t ^iey.
Dzwonka woanie ft& szency.

Z poa kic z wiok siana,

au Pada matka na koUa,
Z dzwonkiem pod nictm sklepienie

Maryji 4Ie pozdrowie ie

Wznk»la Lipa prz>' koMele
Dugi de na pola idele:

s Jakoby Izami aoby.
Rosa upada oa graby.
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Krzy spróchniay, pochylony.
Nad mogile w^-niesiony;

Wiatr chcr^^ic^i koiysze,
^ Smutna praerywa zacisze.

Za pariuHkem otidsy krze\^7
Z:u-^»I sfowik sn)iiin#» -iiiewy;

i:»lkoin (i ym na i^ce

>>vieoc robaczKi oiyszczce.

* -agórku po nad any,
prosty ship dre^^iany,
Na nim w ciemiowej koronie,
Ztwwca iwieto achyLU skronie.

Tain pobonych ojcó*^- daalki
^^ Posia^iay w dzbankach kwiatki;

Pod nim okrofiiia mogia
Ciao nieaaaczsne poicrya:

Od pnoecbodnia w noc stroninna,
ClKMnami r)m'ivalonft.

^ 2f nadziej zwapniony
S/uK.ii u maercj uchrony:

ilku ufa Bogu,
<ióka progu,

W nory. bez piend kapana,
lego nuigia sypana.

NN
1 1

f \ t>-ko nidzy ska>-.
M •->!/> liory zaszumiay.

Kiedy na traw rzucona
Smutna fkiiisia go ona.

N^. 56: /gint mierci samt^jcz.
W
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STA I HM.ISA

I

C/.EHNIAKOW

Woselaa byia jnra «naju\va.

Na odpust Mcdem do (*^z«7ri«uiko>i^a:

Sxly onk cnoAdc atiojne ^saicwoje.

Szy i za nieiiu inlodóiBtiMy n>je:

* A ja sam bylcm. ho rWJ.ul «.fr/.i] i

Mojego serea ikie do(\

.lesacoem nic nie i>

i'

Oknom tsknoty i

Niech wic wt^ ie:

I** .la JHoedleni mied/.

I smutny bykm: \

Jaic ton rohBfCaek

Wtem dwie krtcienAy \\

T9 same ioieiM '^ "^^'-^

<^ I nie 'wiem. co niic >^vir<>' lalo:

Mioci daiecic by io imIII

\n r\ i»'>Ku:Bya Io nMiica z córtc ]>

Jednej agodno junwjn w tiku.

Stai I Hanna. I' wyd. 1821. W pMnieJ-
Mtyrh pr/i»dnikarh /m v tvlul na Czerniaków.

iojt Io wie
! kodolem

NN WII W. Od-
I maja. na iw.

/ cn\ niemal
%ic po drodie
•' Stasia lila-

ijcoania sif

*k.

/
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• jitilMIlli.i •'

Za ukkii. u'

m



im

OlWI II' •
'' :•:/!'( A •*/.

Jam !
'

, M/v.

M S ^\\'u^.

1^1. .1.... ^..^-^„:.. . .. !, u. i^i ...... ..

I*'

S/li-..

« Sam profit

Nic w

MMo.
A z;i. ) iiiniki.

WszedJeiu do skioiiuuj. chdogiej chatki.

^ VoyX&\si nas czel;i ii.

Matka znuona <lr(v4;j

Córka w noc^iuu u-s^cwui kwiatki.

Pól pny »wem ló' •: ' i*'

Nad ródbkwsn €Óriv

"J Co w Ik)Ju mlwle aako<kv

Nad inaLkgi wifoe powys/
W Awito iinienan od córki <ane.

Jak ywe srebro, córka si kroi;
Pi\4vna w nk*j (hima i szczero li

--•

^ Aby veca»rt^ dano ciitrkig.

Prosz i II 'Vf iiu»Ki^'

Na&ze si .
tkay,

W niej mnoic wdziki, we tni^ie za|Mi>'.

A Uwn. gdzie kica •
••

'
— '•••ii.

» Wida niewinnoes' ioni.

DrJc-si. ju go(izi4) bi ze^ar vogi,

Czas i

Jakov ki.

Gdv 11

J;.
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To ja z^aaj^c staem jak juemy.
I rztikUl matica: Czciej pro&iemyt

Wyscedkoi: w sercu uczuem aaiany.

Nieznana rado^<^ minutek nieznany:

MUod dziei

Razem mnie i

Ju len cios sodki iiie uleczony -

01 CzemiaJvOwa painiiclne dz^oiiy.

Nowecie dla nmie gosiy ycie.

Wci wy mi jeszcze w uszach dzwonicie.

II

U.MASA
Prdko zasna po drodze,

pi tak dugo dobra mama —
Co mnie si dzieje nie>odze?

Jaikb^Tii nie bya ta sama.

Klkam przed Boga obrazem.

A myl gdzie tndidej zawia,
Cio wiem, em si nigdy raz^^n

Tak prawdziwie nie motiili

Na posaniu niepokoje.

Serce jakby na gwat bio.

Nie zwarto si oko moje,

CK> na jawie, wci si nio.

Dzi>\iio*mi, te wszystko spao,

Piloie wia4o csiyc njc*ci.

<^ Mnie si koniecznie zdawa-o.

e on tylko dwx>jgu wieci.

To mi rado twarz powleka.
To znowu moment zaamuci:

Ne wiem, gdzie oii noc ucieka,
3^ Nie wiem, sk«d mi dxie powróci.

1')
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II.l()c ^ ugróci. kwioly y^iierwn

I guda wsjcyntlsk* |m> dnxi/i

Id na wzgóreAc. >^-yzicraiii.

A nie >»ieiii. aa kiin ^^'>'cilMl2v•

Po&zatn do suki, nic mki)
Cho pragnam wiele tu

Wrócitiisn, ]xxlart'k d;»aiii,

I nic nie inojgbun n^-j-sIonmc.

Tylko w polach Czemiako^a.
l*rzy imtodaecu mj-i si bawi.

Wci w uszacli ebraka sowa:
»Niechaj B<'>f; waan t>togasawi?«

PrSTOn AMOHKA

III

Szumi woda w oiohyin lesit>.

A Melina do >vi:itvni

Lilijow^ wianek ni<

Ówdoi osystooi iMguu.

Sfewaj^ca Uw {meebie^,
Z jej si pieni echo kóci.

Doulo adradne a do bnzega.'

fl^tri^ gi* |||kidv 1-"1'^> v^iit.-^

Postoty Amorka Pod lyni tyt wydrukowa poeta w Pam.
Wai^ ' ' ' ^nik
w w «k-

<l/ I ll>K ll~K<
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^feszy, pieszy w skonin bie^.
'" Ju 3BQSta>%'ia cieniiM' i;nj<>.

Sza dolin i u braeigu

Nad alniiiiieilicm riiwil stajt;.

rt€|Mla ocoy w wiodeie.

A na bnoegu niotkpAaiiy^n,
I' Pn^gl^da si swej urodzie.

Biaym piersiom zadyszanym.

Stoi du^ zadumana.
Lubo my&H z wod^ pyn,

l^skno blaga i nieznana
^' W sercu klóoi m z Melin.

»Fyne chwila jako >voda,

Z yciem lube ;ji<lze pyn,
I nadsieja i uroda.

Nie daiekne mamie giti^u.

Takie zdaa syszy pie'wy,
I ', ^os Fiiona,

Gor.i/ j mumi krzewy.
Ju o widzi dostraedona.

Daremnie si iury siii,

^ Ukry si kochanka <ika,

Odgkos trwiogil... W jedoej chwili
Ju j itaka przy s^ym )aku.

i'ri>/n(' sl.ilkc "szamotania

i l.ijaa.t iiiba akada;
^' Nieoslniaia, gdy si -wabrania.

Wianek z brzeigu w strwpi-^ «nnda.

Ju go wtMla precz uniosa,
•lu na >Kianku .\inor pynie,

.ukiem Toti zaiwiaitf wiosa
**'

I mieje a» ku Meiine.



170

WYJTICK Z IHiKMAH iHtE/JA

wstpisz w powicone > gaje,

i i/.csledi odlegle wieki i ra/-iuv-

li/cszlo, obecno. wmUioUu i : ziemia.

W sz^-stko dla cór paauici >t(igi kvii*i>l lozpleinia:

W)r}«teli I poematu p. t. Porija. y*oA lakim tvlulero otilo-

sil r
lo(
456

—

\y>i), Nv I', i nil' NN i'(.

w r. 1821 w i»U o c z n i k u T <>

w

z 1> •• i.

>tr I r.

J.M

I

(ton
rv

!""'

W 1

w.t

..(llMru
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C.hocia:^ róna darami i krajem i wiekiein,

\Vszv<ixi(- iiAtura inatk^. a czlo>\iok czkiwiefcMni.
\V<izvdzi<' zcijiiue ci ludzko i pikno omafDd,
Ziemia jost ksic|C^ twojy. dzieje jej kaj1;iiiii.

Zerwa trii z\vi;jzfk z ludmi, lad ku chwale zgu-
j»<» jtHinyni wzorom ule^o polubi. [bil,

Nuz;ik:i tylko pi\»tiiiije go znakican,

Smak jt'<inosln>rui\ pewnym nie jesi jeszcze s«ia-

[kieru.

Miej s;jd whviiy. sinak aden skarbó^ir ci nie przeczy,
Zdrowemu aj* i na strefa zrrowia nie aiiweczv.

.k

r. w u

' ^' H^F ió si
llo _ .^ i).

równoii- ia-

. uarudów
.uych, wy-

^ *: — Muzy, córki Zeusa i Mnemosyne.
wv,. U -.. .>

' tekcie brzmiay:
Muza

1 Ua czoo wyriska.
Smak I smaku i >

ZmintiY < /iski na

i»iir/inn» U)or. Kr;iiisnar. luw. przyj.

'-' ' rvzmu, uznajcego tylko
icego piknoa innych

.1 » lA^/talconego wycznie na

v...„ .,.«^ X pod iipnozy owego tsmakuc
rte przeczy — w znaczeniu: nie powinien

• wnanie wemu nie

. byt w nacie, tak
Kijic >y na tle In-

jc estet\.
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2* l^iur ud lucJi Ul

\.4cz (Juwcip z i/

i> I: ' syczaj aeiwyoflEajetn.

I I
' 'ic poaamkjnii.

/ . /.»>.i « "hi.

•'CZiiu- sit, /.nlfiii.

:.ij IMitUry I lii<liU.

Wszystko zujinie \W4 <lasz\*. n.iicimoiiie obudaw.

Czy nad G:u)gi*N( :ii iluiiui.vz o bogów pneradach.
Czy luyl po perskici NNhulcow niesie ci ogrodach,
r A cedroNN ': inDeifpich Jordanu

Ul wierzi- • ZEuntydy Panu.
ijZy u kil ledoTLsiucii iij»alrujesz z dala

Kr9z^<L^(^v> aad iiutraseni mk*c>/!<ania Fkigaia,

w. 15: /liif/iiii u /ii.i(-/<-niii : n<.[ ó\vn\ w ai.

W. 15^ 1

r* le ich ze sob kszlaici si {"^"^^^^y 'my^^

W. 17—20. Mowa lu 'i na
przesdach, ni' nn
dusz met - Ih - i^^a

poezja, cho prrrz
w w. 21—22

ko« u<.

ju w w. 16, a 1 icraz rozwija 14 sz« !/«j w w n;i

stepinch (23-.30).

w. 2:*: (.
'

• • '
' '

lub nu>V
skuU o r<

o pewnych wiMiaiwni • ............... ,-..

nazw.

\s

cli

kroi-.

w. 25: ;i. iinu — w Paleslynu
w w. 2-' \o sów 137. psalmu Dawida: Suprr fiu

III

w. 27—2h. .s- jfM w l.i

ledo^' . accgo .

...

z.rv«-|i«
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W s/«.*<i/i<' i<-iii\in i'!"'!! u ItImis ci snMy^i^'

I.r.-/ W \ . / . Mi:. I .As.',,' A, :.!•, Vi s\\ieC€

Wicc^uc N\ '.: I '! !
.•'.,•!. .sa-1 vHi;.A ' M ': ..-(Izie**,!*.

O Woffie (v.,i-'. I / .>\\ii. _:

Wy zaws7'
* Do W;>v/ .

K<x : -

Boskie . z wami.
'! -' • • ' ^v »ila

ta.

. . .

'^'•

Wycie z JooNJszem cli alt

On mu <JaJ nich i ycu . nn % |.m .1..-.. .i.>.i<li;

' ^^Iliste pod Oliti^ytMn >r\'v i:\vinz<l roz-siane

Ki

Fel

Wóz Ludy wst>'d«n swietiiej b^-ifiiiyni ^ /y.

nem. Lanf kaled' lasy w S/
-T-- »-

-I
,fi^ — rnii\i/-ii_> MIII .->AviHji

Osjana.
. . ,>ux — Apollo, bóg poezji, tu

laty; pod uderzeniem jego ko-
liippokrene; póniej symbol na-

staroytnoi klasyczna, a przede-

''

' • -n

— Grecy.
s/luk; niektórzy z nich sami pra-

w. i:; V.

w. 4.'> > ka uoftobila gwiazdy.
w. 47: / tf — L>o'»uv l.nca. ti/rora — bóstwo jnir/mKi.

w. 48: Luna — bo^i; : rk/ •; wstydem wietna — bo
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(trwlyiiiN . - .

,1 ;

.'
-I! '.•

Z /iciui \'
1 j . ^ ,! ,|a.

Ledwo Aurora oi* i

Ju Flora tAi Zefini
;

5* Irv» moKt i*nob»nn
I

•

O
Z góry wabic k<>

licho >%ioa i inUo>«
*> WszysUio, co byo, i\ ^l.

mfaa %\t^ tajemnic kochnr w KndyTninrn tioc

ile jest

w. I ta-

iu'1/iuni / ko-
wane r 12 : zali

je za córy <
i i po-

stpoway \ Guido
Ren

w. 51: sil

w. 52. Auiwi.i w,

w. .VI: Filtra — I

w. 55: /n/s — po,.„..„.. .,.,^^..,^, .< -,,,. uwim, j ii>. /ua-
rzyia drog sw siedmiobarwn trcz Tu oznac/»
sam tcz

w. 56: córy Oceomi. Okianus, i : ,i-

nosa i Tl. li brat Kronns.i «, o

dli'

w. 57: Ol nimK k'-

w. 50: Echa. Mil< 1. -i ko
nimf, w ki .

j
m.

Z jego to p- lu / w-
cfin - i -^j . ' \U
po ^ a-

inii 1.1-

dowuuiciu ic ^klrouy ic/cus^za.
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\-....i i^detn chwil dzieciiuiych przyszy starsz**

C/ V cza roNMi;^ zdj^j odzie ze ^Hata. [lata,

NaL ima kwial wiioseiiiiy sdarla^

Pr/ jafe przed sdzi stoi obumara.
^ loi nauki skóci >diie yairy,
s^ 11 z powiek dzieci i raadmudm^ rnnry.

Be I i sw yKiteiko&t, duch si upokorz I

Z<l ioA istotny. czaro\ nie tworzy.
/' hooK ^poiecznos
I

^

i myitu abna3rte czok>,

SLi^w ...fw«,» pr^ oktfli^a progu.
wiat zw^liifaiajy Bogu.
M^ ' >rzuoa zawody,
N /.amyka si grody.
' budz9 Ecio dzwony,
iv:/_v.. \'v ^iiA.iL. ...i ^ i ^uaciach wyniesiony!
Wszdzie si rozci;^tkna tsknota d tnA'oga,

Jak hid pierwszy poaian ucasut wielko Boga.

\ 61. W rozwoju ludzkoci nastpuje po okresie dzieci-
v». . ^. ;..L ,l,.;r-,oK-.,-

I tury. wogóle wiata. Przed
. III

ci wród rónyci wie-
- ..jcycli i zniszczya wiar

>/ wielko — objawi si wiatu Bóg
- w nauce ctirzecijaskiej; duch = duch

' nvtrk.
w. 67—GS. C/ 't

w. t .kie, wesoe ycie staroytnych

w 7<) pierwotnie: sDziewica z ró i myrtu odara
Zmienione na yczenie delegacji Tow.

w. 7" in do klasztorów.
w. 7.' igrzyska greckie na Istmos. mi-

tw,......<^w »..,,,,. r.., in, na czerc Posejdona.
w. 76: gockich — gotyckich.
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/.ekai u brjtii.

liily fisumu wojsk (jow twoje,

Jaik nicfwkziaine t

Je^i nigdy lue tu

Nic zna go, kio jk) ksigach, po dworach go szuka:
W tkliwein sercu ' ' • - "o serca wspólwaci.
Jak Proteusz y,- r- tai si postaci.

Ni Uxs.Ur/AX. i objawi.
1 dego i czucie si stawi:
X .z paacu do ohailk,
^^ szooe doieci jednej matki.
i / : liny za'waae poche syny.
N 'h ufcncaM i czyny.

) ze tBBiiii aieroly.
'/> \e zgrysscyty.

^
. .uedy wbród objcia
timek dziecicia.

^ paych, -w btmy

W duiiMM: iiiio uiaieje i starców iwapaninienia.

w ^ /enkL
^^ '-f'

: zem nr/.vrodv. kto sam jej

nic
w 101: t;

\^- I'" 'laj« niunoikC prawdziwego /ru-
/i.

w. 11 V starzec, pr/ -bi

•*^. ale wyjf ;e;

' uowc postaci.

N\ II III \vi/inv:«c si«' w odrbn psy-
i.

, zawdzH^ajcy wszystko szczc-'ifn- i<'ivivuiii\ >iiii

M. (finóM: WyMr pewjri). 12
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'I', I ,, !- ... . , . -n.

u\ \
i

,

Ty cenic ^^sojdzie
i

nic.

'/
I Wi4a.

Sarmata,

Która iiuth Iwój umai w f^iiUiki rvv

\i . I . . . I I 1... .... .„..I .1 .. ;

kKicig
'^ ^ rzi'Ju, i^wiatrów:

S eki.

Kuiny. smutne swuKiki (Jawnej I>erhó>* chway,
>!-'• ' '— '• '• -.Tum- pogrzebay.

iiy. acuchem niezoimiyni
i<

'
.s I z itarodeni potamoym.
\ Itidsó, w moh onrpaj nu-

[tchnienia,

'^o^wiccaj pienia,

nie pocha.
Kto ziui iuaj juk u-a:ucki, jok .Nien>cewicz kocia.

w 12.t— 121. Dobiliu' sformuowanie tezy ków, ie

POeZJS > >' >vi I lin -1 ti\ I' iiiikii-icni slifi)av 1'twkl.i

W. 12S--126.
tytno^ii ,, , ,

cznych siclanelt; hrzegi >

z lljady: Saturna ^aje — t«'

l>óstwo staroitaUkie. utoisanuaiu- /

sem. Za jego panowania mia isi

w Latium.
w. IIW: Sarmata I*o!ak: 7.hroczyt krwi — w wojnach le-

rów '1.

-l: ', wvn*ony le* prrM Mickie-
wicza w 'u's:n M' »i prry"
mienra mie«l/v pr/

w. 144: K
^

A p..lski(h

z, I j.-ik'. n:t
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37

K L O S

Cacsio, gdy OjwtrziMJci szukamy po oiebie.

Stopa nasza najw-sz})' oimI i)aUir>' graeiMef

Tu ziarnko trafem) w zgiut;^ aemi zaraucona,

Wnel je niatka iiatur^ hierae iia swe ono:
» Ogrzewa je, przeksztjblca jej czujna oipiidca.

Ziarnko zmienia si w nujc^c- tiaJej nn kropi mleka:
Wnet zapuszcza korzciiek i nitki rozwodzi.

Które ss^ji matk zmara, a rolina wschodzi,

Co jakby srebrnym r\Moem lekk;ji zienic ryje.

A góo^ic szafirowej wrtki noc>' wykr\je.
Od rzesz' lekkich wiatrów calow;Mu> w ko^o.

Omielona, wznosi si, koysze wesoo;
A natura jak anio iudoNv prowatlzi.

ZakAada w< 'i glailzi.

Cztery- bufh iry.

S| oicar\-.

Gd\ ... „i..a ziemia.

Matka w dziwntj budowie pt^tomstwo rozpleinia.
•^ ' '

*

A^-net koiehki dzieli,

A jedwabnej pocieli.

1 .' II karmione od matki.
A/

^ ^jónoszii si dziatki.

Teraz pora kr* Z ^Teso;^ pustot:^,

K- ••• -rraj^, ^N .. .—

;

' *a.

lecz i ich >\rogi.

Muciiy, plas2ld, miac^ki ohc^ ni&zczyc pód dro^;

^^III w.

. dln
vo.

i'iiiv\<M u. Warss. ISU.
l>ie — dc^

ir
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l.,eca iiiatka n ;
il.I.r/^»

I las dzid <»si > l/i'«-i iiajea.

Tftk nahtra swe . 1 1 . i

.

"t' Pi. ti.l w ii.»1n !>• ..; ihl /.iiuu Iwyrliw-.! ...
.

o Miobi n>xiini i nauka.
>io\\i: ze opiiti-zio^j nadnr<*fimk' szuka!

WinZESIE SA GORCU KAIWACKICU

Noc bya ciemna omiiimi luosla nii po wiecie.
"^ ' KI zknnyin gór K rzl>i<>cte;

1 (la, miasta i %V..<

1 1 si zdaiy ^ iry.

*b tt'j iii|;le czuu .in..^;'

Gdzie echo ^i umare i Nsiatr in

\ : . A :m'1 si Un<)

«>g bdu .ici.

S:uii;i twarzy widziodki a in
>o Wasnej «« swej odwagi i ' _^. .^~..

widzenie I.

autot^rafu (w 1

nr. 1386 u. t

pndn 1S21 r

p. t. i'olHji nu
iii Townrr. pr/^

Cli

z V
SK LI N^ usUlmcIi laUicJi

iyri.' I" I

W>i
>l'i\vi;iiiuniMN\<< pwtV /Hili:i/I'> Ul N«uj

>\ . I « / 1822 r dwa wirrsrt'

Pud
I

> nocy a>pav tl/ii-ci ••!

Kr^iyi km' mi ^tr <iy n>/Mn\Mi»in-

w. 5: Som — w -!. wL.u h / l^.. .i«.
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lak bl^Mlz^ca, uLk>%'ila na gmin Cfpoki,

(Ic >\iek6w upyjiionych widziay potc^i.

C^' Neptun, rzeklcju, z miejsc tych ustpowa niebu,

lito w gród JowMA -wlieni si z Erebu.

naf4ci ctbrzymlm te oiameme skay
W gniewie jedne na dnig^ z piekl wyrzu
Czy wy >qg6« siedliska, czy oftbczymów rixiu,

W lnamufob graoBBcfa wiadczjyoie rodegloi ich

[grodu?

etaonym snem pi preeszlo, jak ta noc mikzca.
Dunme i zimne wiadki pokole ty&ica!

Dhigoranuenna stray Stew^iej niegdy ziemi.

Wic i pami pii^iteii za ludy zbiegemi?
Rng^Twrpnpy pod lo>9 przestwór ziem ogromny,
I ogniwo z ojcami praerwaJ lud potomny.

' Nie przamoc, nie zahoica >^'ygubia lud bratni,

Ale wfo&na niepami daje cios ostatni.

To (!d\'m duma, w przepaci jeziora podenm,
Ksi iaiwai si ftAt odbywa podziemn,
A Axxy lioie protwade^ promenie

' Scpni' skaiy powica i przenaszal cienie.

Wiair jak duch z szumem pdzi rozgamiajc kody.
Dra ksiyc, gdy dugiemi skrzydy dotkn wody,
A z rooipadlin w okoo nanoszc ssamer ghichy.

Zderwal sii jczc krty z powietrznemi duchy;

w. 13: Seplun — pierwotnie t>óstwo wszelkiej wody na zie-

mi, potem hrlko morza.
w. 14: /'/Mfo — wadca podziemia. Ereb — cz podziemia,

w której cierpieli grzesznicy, póiniej takie cae
p<»(l/itmie.

w. l.T— 18: aluzja do " " mów (Gigantów), synów
(iai, z bogami •

w. 21: Kn:—

'

taty by granic Polski
t.

j
sa Kongresowego. Slaio-

«'«'•/ ...^„..j

w. 22

—

2Cy. wyrzuty pod adresem mieszkaców zaboru austrja-

ckiego.
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» Nagle uosuftem lubo i preeslra<

'

'U.

A N\i<nii >^'idzc thitniunl icif(^Mu

Z krlycli pr2<*r\v \t1cx4 [iroz ^ wy,

hLsiyc z gór> 7I .;.il i jr |»>n .

Xf jw»\v-»»«fT»'ii > / 't I >\\iuhM sio nusMii
^

«n
1

\i

In ik. ten si z drugim braci.

1 IlIK" JK»H>/.I \
-I

.
. ....

1
' 1 7A/ wierze i i^gy p«» dhigi

;

«;• 'l'e z os4»tMia ATBOBy,

zawe tylko
i

'

Wnet 5»t(^eiiii chinur ju4n |»ngepe4^ zapekiio-

Zliiina ciemno w ok(4u: i/. -mo z jej ona fna.

D/.iwny zjawia si wiiluk: ztkilo si, e soraDe

soRozwier •l€nui4 lo kr^j^*

Wi<z\', j.i slko w róne jkj^i • zmienia.

Tysiijicy.ne inv-skH>j twarz)' rojKManaj cenia:

Posta <\7Jkii w i)oowk*, w |M>lo^ie wapaniolfl.

(>liuhv Icuila w serce, j;(tly lr^^x>g^ wTBaia:
j* Tum widnióNs si [irzesuwa. nagle w takim tioku.

e ;uino nie trw;i. nic da (kledzi si oku.

W IM t j:tkby za in^;,i ]nle pofiau&jc dt^WBiie:

s ,,. p,,,i. .».;.. lutnie na |>uklerzach wsparte,

t. jak wiatry na wi<»nv wtaoDCZoee,
' / sciuMbsj viv milcB^oe;

w któi-> liojaiiem si Z(ki^*al.

M;jc^ struny, taki gos ku ctenioni wydeiWi^:

\N .'>2: cienia — 1. mn. od »cienie«. Forma la rodzaju nija-
j(j...... , ...^,.,. a.. , .. '<ifuvniku Lindego obok rozklej;

W. Ó8: /' '• ' '><'*^ • w autografie wy-
r;t .tny wyrajt »bo-

w. »

sl.

i
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i»Ojoo^ie setnych pkniion po sawiasdej' ziemi!

Gasikie ju pafiu<' waazu midzy potamncmr:
*^ Znikn, TBfeikji;^ i oni jako my aiiknli.

Ody wiecme attbaczeoie od nas ich oddzieli;

Od Laby a± po Wogi nieonieme pnBesl^^orza,

Od Kaopatów na wacbodnie i oachodnie motaa,
Rafz«uai>;ilt^iny nie^iyi mrme panowanie.

^' G/ oj i ^-iejako, i wakyii za me;
Z |)icsii poroidflcy swemi azukaiimy leNry,
Maneanna z wiecoonenu odpywaa nafwy.

Kosem zk>to THinianie cxiki nam TmiKiiIn.
Z obronnej lyiko Umcuy winosila) m ohwafca.

7^ Jak si dz przerodzio jednogacaBepnc plemi!
Ghche tylko mogiiy wiadcz jego ziemi.
Ju nad Lab, Weszer, wród Bojmionkch gajów
Pi^ebiuniual jzyk, starty ilad dawnych obyczaj<'>w.

JeasKze praeslwór oigramny pónocy i wscliodu
"" Uchowa >rati)i jzyk i auaniona rodu;
Lecz i ten wrychle cech na&zoro(ki straci.

Jeli zapomni spólnych i ojców i braci.

.
'' <>w. krcie poród waszych dzieci,

N
.

iui ;waialk> postpne si meci,
"^ Ale i na was w kaadej niechaj faoca chwili.

Nie tid, czem by mogi^ nie pomnc, caem byV.
Mówcae wic do ich serca:

Jak z najwyszej mocy,
Na przemian kry ttemaa \v<^rrxi wintbi i nocy.
Jako rola z odiogu w cza my,

*i TnL ; M:»rodam olcr^ W?Nku .i..—.„-c-^^iy;

w i"T; niirnr nii;irl> nq Dokoju.
iska bogini mierci i symbol zimy.

^" ^ licznie tylko woiny obronne,
w. I: jednoszczepne — pochodzce z jednego niegdy

SZC7cpU.
w. 81: o • nrodna — cechy wskazujce na wspólne

poi

.

... z nami
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I wasza idzie kolej: czekajcie jej godni!

Wysi wiatem, od ttaszych aad aiiHidmrWii,

Oynn^ modro kodiajoie, pokój i <

Z ubronnoiii mstwem ludzkgi poczajcio ikii^kos* .

» Czcijcie prac rolnicza. pra^*d<f i proMotf,

VN' was owiata uzaciu nam
Orze iiasz za swe gniazdo ski..,. -. /-vl

Ani or zsiborcay obcych ziem ubroczyt.

Z roM bralimy h|>y [>htgo>K'ego znoju.
>"** Wiara tylko nas zmoga i mio pokoju.

Przyjd czasy krwawemi dowiadóena lady.

e wiato wróci ludy do naszej zasady:

Wy za w sóte je >'wcie, a bji ^laftz v^Tócicie

I po x)jach braiUÓ^im wzom si spoick;
i«)6 Nieszczcia, co was wsao^i, nauk^ si stan.

Zwijcie je tylko k)s6w kolejn praomin.
Spoin ^iiio za glóiwne zankknBJc cele.

Wiele bierzcie od obcydi. lecz chrocie si ^^

Ucacie sit wyirwui w pracy, Nv '- ' "-n* /ikh.
i>o Z rotokaega prsemyalu soiiui

Ale precs od was cMarwo z podk)6(^ zczona.
Nie ielaoDo was ot>oe. lecz zoto pokona;

Zdaa niechaj >K'as mikko i próno omija

I ukadna obuda, co tulcr -'-•-:

>»i Zawsze jedni, ci satni. wv lych kolei.

Mscy i woku w duszy, nic tracie luidziei.

ZoiewieicieAo modzieca wszcza dikie Imje.

I daiy obcych amofey dfeugomA Troj:

w. 91: toatza — Sowian,
w. 100: wiara — /''- '- *^
w. 103: je — zaso- ]:|« — itasad)
w. 105— lOti: t'"' .... .x.w. ,.h pastw aJowiasklcti jest

tylko fi

w. 107: Spóltu. . w ^ — wskr/i<./inie w/vslkirh nasiw
itowiaskicn.

W- 117: mofhirea — Parvsa
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Zntmnt ^Rrytnrsy aiiIu zail«*}itu4)c róda.
Pafni^ syndw tyranka ziuarr dni prz>rMUMlia.

^ Zmare (faii oj<'«)n\ iwisfK>-cii. (>iui serce ciska.

Jak ovrych. <-o w IaiwcJ 1 roi niniouiska

Otftatnk.' ys/i/A- oi;iJo /.iiriiik;! wydci^Uii,

Ostatni Jud Skujiuindrtin tnogU rypali.

Pnaeoif^i um. <-uiiiu uwielbi(>ii>'

'*> Jak noc, c . umm mI;^<% i/^ uhlszb jdoiiy.

Foicz si z llrktonniu /ri SlykMiw;^ totii^.

Tam ottKei trzej s«il/,in\NH' l/^- h.kI \s':Mni /Taii.

A ty, o Lacka zitMuio. ty moja .Nij<jbe!

Maaadi swawuluym (vluiin ^Ur^u- tw^ ak)b?
>^ Ska bd. hy \>r/At'\un\xici\ o \z\ tA^-« nio pyta.
Pv Vi>r<'i iti.- i-i.AJ /!.-r il i \i ul.-iii r-^rj Oic CZYtai.

W Pamitniku tm oraz w /?<>< To-
murz. przyj, naa '< Autoar.i to-

v,uny do tirul u

Ad;iiii Kaziinii I / (./.< vv
bilniejszych ludzi n^ I

V 17M r mnrszaek V'

(1/1. 1 I U kuiuciiyj. ksi^lki

p. t 1. p
w. 4: i'<. c o okro; '

lat :la noweK
w. 8: Sktumuimr striiiiiifii jWynary przcz rwwniiif jkmi

Troia.
w. II: I Hektorami — z inr- •• »—«> ^ • • ».i../^ _

rzeka opywajca si .ica

)e od wiata.
w. 12: trzej sdziowie — A)ako». Za

ycia zasynli ze po ftmierd
pomagali Plulonowi li-

w. 13: Slobe — ukarana • wuyslldch
ctlemaciorga dziatek, z rozpaczy zamicnOa si
w sluJ.

w. 14: twautolnym echttm — wiatu obojtnemu, rozbawio-
nenu.
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.1.1 • li'. ' I •!; II |Ktr7 " t\\ o;- dziatki.

N • ^1, J,l'. ^K.ltr, kto tlK' Aii;i Ii/ lIKitki

1 •%%•>' jej slrcNou! — jtt w paiino\^<
'•*>!'< w ikadsaiitx-y.!to. beoB^siednie ki

Z '
iko wschód 9ton« <

.1 — \, w której (• iiy

I . . ^-. ^ i ^M.

^ Caas saanowa dni których Twórca Gi cnyvnn^^>y)
Na ono maftki-ZMOii powoli Ci zkayl.

Bo Ol) dany przy wchodzie wraca wiek daieckrny.

By dow^ek tak wial beffssd, jak wita oiewuiy.

Jatm ci dopien> aaaaai, gdy nad zashig pknem
3>' Ju u granic wiecanoci poi^icU Ci soroneni;

Nie TUTiMiirfn Ci wtenoBaa, kiedy nasza ^larta
Z grobu twarz wychylaa, na zkomkach oparta.

W ujmujcym obrasie na imyU mi sawa
Twa Nestonka sdwoó. wymowa i sawa,

^ Jtiu masowa czasy anikie, Tob^ alawne.

2aloany zgon Ojcz>'zny i boleci dawue.
Upome waiki losu z nieobdnenii chci
I co jesaoaBe móg dojnee w omglonej paniici.

1 ak (edwo rospoznajeai z sdziwych Karpatów
*" Wkrfci rówttki podc^Mie do rozsianych kwiatów.

w. 21: Zamnisl-imi Poeta ma na myili przedewszystkiem sJa-

wn . oraz Andrzeja, kanclerza w. kor.

rn sia.

H9 lat Tcia
aiarh ra^e si potwierdza

\\\
......

.

fffj g(j_

roi ki rze-

czy\MSH <Kiii\( HKuu lA^ji r. nn y(i<T/K<; \s i\arpaty;

por. tei l\'yjirk z poematu p. I. Pffezja, w. 13^—4.



fil vvi<>/-i

I tak 1 /-ijdzir v4-4'Ma 1/ ,
.a ,'ai ii.t

.Ink «>v .l.ii«,i. r<i / ilniiiii, I it.i

()l)\iii po iej pr2csztoe»ci {M>sk-<l/i byl s\ sUnie.
W której, jak w niczblagimym naszym Oceanie.

•Poionr'^ wic. Ugaskane way
SzosB^i I dla synów na bneg pooaiaszay.

Ze kEBftii na nie i».'i!rzc. Tnk ów n>'n wdrowny
Porzuca zimd< ,y

l^r7u^^l^ti itreodl ;,i j,

* 1

)

y sklepów j<*«o r

Cuiuje ztamek oef.'

Ho jui gmMiia <!;> tle wróci.

O gdybyun niós po/lirrn Twoje czyny 'iawno.

O Ty, oo no iy wróci Mi
T"' fo w ó^- L •" o(' n:Mi4ly...i.i.>»

awy c.\' i riiytro zasia-

.\ ,'m1 ini »ly,

Pr/yj !.<•' ty.

Gdy i»<« t;ii>v l'allady nar<Ki sejm otwor/.y,

•»Ty jak Mojesz Iw^ lask^ cudownie umorzy

w. 11 ^-
w. 'i jako mecenasa

ni' ii-j, ii(t nnrij 11 unuy — nad Wis^,
W 1

w. 5&—Ó6. -..n.w /.iJck Trybunau W. X. I* (pnyp. autorat.
Atlreja — córka Tenudy i Zeu&a. bogini sprawiedli-
wo4<-i

w. 59—6! Stjm konwokaryjny pod Jego sl

Ubi (PrTim iitilfitiii \\ rtmwy tn

tei

je ^

rzdu, w \^

a w RH -1 ri

ost i /rd kuuriii poiuslawtonyni
pr/
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r '
• A vda«y,

K
K

1 --. .«ly.

'" Ty... lecz palec ! la.

Tam. ma,
Tain . ie

Pra>v Neinezis swe $^y rozpocznie.

Do iiui 1'woja b)'szczy,
" Kt^9 ci>(x^. ^,^.3 .-.i.. ii, <'.^ocu nie auszczy.

Ty. meor^' ..,:.,.i.. o:--, ~
nedoli,

Witxlzial< /a. gdzie boli.

Ty zar.i '

I wn-suDci-
^ /yi.

'» Ty praesirog niosce poj niebios ha^sto.

Skd ^notn? - r '"•'^*h^ Westy zaniedbane ^aslo.
Ty go, Numy k;i la nowo roauecit.
By Joiwisz cl.' ,roby pogodniej zawieci.

>v ' Klio, muza liistorji; Saturn po-
>u.

w. •" <» — uiJM>%u sprawiedliwej zapaty za czyny

w 7 ..i.;o ^risiugi i rol Czartoryskiego w efMce

^ /eniu: klsk; skd przysza — w zna-
powód-

w 7; ['olaków z pocztków XIX w. nie po-
/v )Oiimier o Polsce, cho przestaa

ist^ra
w. 7

'gf
ze strony Boga dla Polaków,

w 7 i^nlska doroowcjjo. tu jednak ra-
4;/« iiego ognia. ^ " %hf
TO' znaczy: zai. ^cI.

'. auu.
— dru^i / kolei król rzymski, ustanowi kuli

\> esiy.

Nv. 78: Jowisz lub Juppiter — najwyisze bóstwo u Rzymian.
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l'>'i aiaiast bohatyra w Sannaricfch ryuiMtli.
M Co saw Potoki rosniós po obu póaleraMb^

Od ie(9o subUl ostetnich gdacz ol)róci4^ ocasy?

Ponura ium: przie&zoMsi ac^.sz^d widok iiut>cz>.

Dom Twój byszczy juk otarz ojcBy*;^ -' " ' -

.lako wiato u (Hirtu rusciitycJ) Sann.'

» Opowiedacie to za umie. vry 9^;xlziwi wi*

Cocie t iKJC nai

Jako si w go.cj>

Z ródbiorzdyci pow iaU>w sjiuy

Tu W(idz o kraiicc swiiita vlr/-iNk.i.... "' •'

«• I*ielf;rz>jnki i iweplatm' trudy ojwwi.i

Tu ai\ nurlcKW Wujidali. o l«

Odlujay siv pieiii abdzi
;

Tu by ów d^b Dotioiiski, z iiia

Feikiks caseka w jx)i|)ide .swv^„ — .

\f, 79—HO: hnlidltini KnMius/k<;. w vc-lu>\vniilca szkoy ka-
d(i Adam.

w. 80: />.

w. 83—1 le HuliiNN |>o,

ro/; tnin I'' .«ty.

tam cii I'fnaty — Mi&twa czuN^aj^ce

nad |)« . ny

w. 85: sdziwi wu-i>.,ci.^ i mm*

Karoliski, który umar <i in-

cewicz.
w. 88: r rónorzdych powiatów — z rónvcb zaborów.
w. 8»-90 *: ' ' '

-. - .. ^t.

IC > tu /i-M» ;iiii-j 11.1^1 i>«iv, i. } w-»ivi/?-

W. 91: W isiy. Nazw Wandalus dla oznaczenia
W IV u Ka(ltut>ka: wyprowadzona oczy-

w. '.'

\%\ ti Z szumu bid wi^trgo
(1.1

w. 9; !:«
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• w u >^»/<»\\ U-. <-o tli zlotN.h (i/.wick j,<n\'/.\\\ liilni.

lu lui \N uT/iUuMi |'!.i<.v^i. \.li zwifsili jr sinulni.

Tu SNllcNN !«• dl. ii.>\\,| N\\:;it\Iii S\I>:W

RoTTniiriii.iiu- j-> Mitn [...Miitki /Ai<>--i'.i.

W N-j ;inr Alt. •[•on. 1 /!. :ii:c (>l»i.ik.ili".

>** W trj ar«T l;. )|. !»;. \ / -,i|.i/.k;i szukano.

Tu i»r/:y{N»iiini;iii( <ii.it\. Aiha«v.<>n<' wItiy.

Tul>\ Ural:'. /.!i.t!,i/iy i .I.ikiil);! sV!iv.

I %\yM-iv }«;itryj.ir«lu- ai/.m ili ->i,u-/i-'

Nie joiUia \\ isi <-<>r;Aa (l/.is :ia<i La.li;^ |>laozt*;

'''-'!*"
• zrinu/ tu ni nic ina.-ir w sjHunirieiU,

/-. j iko vlo ilziatii <;Tj>ii'ii j»i/yi»uszczeiU-

On wam pugowe zno nLcni ciiNulzU

I trudne imi Pana z o^ ...<m |HV4<Mizil.

Tu uchitna staroci, tu si<-i(>t opi.-ka.

|>^ Tu pnefnani Opabmko ni< l< ka.

Bo los, Polak iegnajc; jesou ^Iwróci
I uialony. do cnót akartów mu prz>Tzu< i.

Wy zicmki. którycfa serca aalaobetnie gorej
li godne, iecB ciwnUt ashigi koiej.

w. a>-«. Poeci polscy tutaj (w Puawach) piewali przed
i po ro/' '

ostali tam, ale smu-
walal im

'"'
'' ''

'"- " ' '!ia, Iza-

/e nui-
'' ""'

j . .1 1 ' r\< r > i 11 « » > iiiiiii I \> <iii \ Iii UniYl-
ni«- w t inacliu. wzorowahvni na wityni Sy-
l.illi u

.
. j

w. W* Uni u _ w Puawach: tani opakiwano upa-
'!' k I' III przemyliwano nad sposobami ra-

Nv 1' y — ydzi. J.tkilh. tr/tti i ostatni / ualriar-
aaka.byl 40.

A ! :ia ks V / li

^^ 1 I ojrem zarazem.
^v 1

1

e przyjdzie mu zgin z godu, tu
lic.
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11^ ShicJiajcie. co {>lacz^<';i Muz.'i /4t}w>\vjadA:

»Ni«' \vs/vs!lvini nmiu* jM»)r liil.i Niebios rndn:

(

.

koinu z jir/

Inn "!c stu^ l«Mvn-^i» Sm'
W j( iiiecie. U'<'jr, rrijaiie ti

Kt(» ^;mi /. Milm- nie zdoln. ni' n lr«czv.

Hzeka, slruniie i kropLi

Ponlk z i>od zienii nawe i/../«^i i..i»nY '*'^*'

Kady do brzstni^cej sa^T iiiocmj rak nie >^'zno\i.

>2^ Jak si kropla za kropi;} lc/
Tak zapomnienie naszym osi

W jnj&tyniach si rozderza stawa z góry brzmica.
Pwhe j echo z skay na skal •-••^•-m.

A ijn dnifj, loin ciszej. — Nie k. I dbay
"O O do by Inn ly.

N jest w dn>ii 'O licach roni.

Hy tain, po trudach, pod *: ucironi;
\v :..,,. ;..;..» j^j j tiilaj lu. -....' . .- ...•-v ^iruga.

. lecz yje mio i zasuga.
>-' MilijiAii i^r^iici lici d^b, potop iiodiik.

mion ruuiiie narodami. j:i' >ejcieni wadnie.
\jcc2 to. co dcromna cnota do zasug przysczy.

(:/j':LAh(ts\sKi:Mr

Cz>ii oie>ie anio wodzi.
Gdy lllbi- SIm w i-'iM«i.l:ii- ui-iJiki

Podome tri

Na SWOJSKICH |M>iacii Z4iacii«»<jzn

\N Z 1: ludo^^c picini s' 1

r/rt.ilowshiema. N\ \ i ofiarowftiiy

' mu w t

1824 r. (I.



/ sinyci [liersi wydawane
Przebrzmiay ju ojcAw pienia,

(rrody w rujiuuh ro/.syj>afie

Plcze d«wne^ aiaczenia.

Ale oafpoda te straty

piewy Slarwlanek nadome
I uwioiKJS^ w pabie kwiaty

(iazy ojcz^-zny nafprome.

(idzie pitr^ Unk mil^ t czysta

Jfszcze mio >^'>•da adola,

'lam kiedy saw ojcz>st^

! liojiHj /- j;ri)lu wywoa.

Niewinno pieu t:>^'ydi cech^,

Ocal je Saw' liii;

Po stratach \ y.

Nie^*iftiio jedn^ pociecti^.

41

Dalej, dalej si potocz, podróny mój wódcu!
^'

- '• ^k jak >\ Wanaarwie, ws^stkopo francusku.

III Wad Ilapki). Druk z pewncmi
:. wiemy przedruk z autocrafu

" " — Czelakowski
ooeta i uczony

«^.v->iv, w'i.i: 1 /iiMi jnrMii iiir\\ skicli, 1S29 ru-
skich i I. p. I wi niektóre utwór)- Brodziskiego
I iriiivi'i 1 111. i.'li

tnie na str. 182.

Z Parya Dowcipny ten pocisk wymierzony przeciwko
Ml. 1.1,;.. f, ,, . ,» ,,.v ^. Polsa* (-•''• '.-.-'•. '"'tlcianej

por. nr. l^ -ru) —
Frtuzek w \\> : :..7» ,.

t odziAski pod koniec 1X21 r. (por. y-
1 ll>r\ .'. ;,

J

i I Nar. M. (BrodiMiki: WjrMr poMirD. 13
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UW un W ijrL\AUi

z jiiicgu dworu ' u
Z mostu ku ja.sir -^ ra.

Jakby tetm Ucein zorzy przeciwi &i chciaa,

I idzie pod r ' '
' ' '- - ' '

* Do x>ni jod i

Staje najwyej, -

DwAr w IJfrfnarh. Z utworu togo. prrei; po«t nie wy-

fi 1 ;

eh"

.ucli P. t.

Nad Ui«' 'Mlrii<» iHv11:)

szlachi*ck.i. pra«

rast'""'" ^"" -''' '

rn/ .

•^1..]. 111.1 M/:.

zuix>inic pi/
to samo tlci

polska, a w

m.i'

w> 1

tró

na
nie br.i

Ol

fraKtllt" r I" i.ipnir •>*'•

nia po4i lemi nazwami t)

czciach I iiisKi,
. ,

ww. 1—14 zachoway si takie w olmemlcjszej redakcji
<-i ..:^K«v 11 -"'IN' '^'T '*<! ' 1^12 r
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Ale nie wida woau z jocilow«go boru.I z siejhy rolnicy do Iale^ d>K'cru.

T'>t<>> i od pmty aa mo&t zaftdaone stada,

tlb Chrystusa mija z paskiego gromada:
Az si adala od drogi diugi de nswija.
Jedzie wóz z fiieasrajomym, nadjeidia — i mija.

Frudno si Ha^i<5 Iiih puszcza ku boru,
Wr.i-i n..i ;.. anna do biaego dworu.
\^ /.u jest siedzeme w kasztanowym cieniu.

i aui »eazi pan na Lipnie, Kamiefz po imieniu.

Mony niegdy jtaraali^ stawny niegdy z dziadów,
I>zi imi poozciwego nosi u ssiadóiw.
Kraiki. zi**Jnnv kontuA pas okala lity,

V i;k>wy wosem sdziwym mkryty.

lin iKirii, ws bujny na licach lumianych
wi t\'H<o o c7-«s»ch djT^imo pamilanjfoh.
N:< mienie oprawny
^N^ >d Chitifarego sawny.

li otoczya pana,
^ u. , I •••"Tiejszego rana.

Sl\^/;^<• oi, ' roosnowf.

Iow

St\sZV I je

On •

Do
W
W
ii.! ojców >

/ . ' .
^r,..

^ . .i;, s lity,

^V - Miiych ojca godzi: .r^jimiu szyty;

i

• a.

V.'. 29—30 Wicr57c tr % w rkps. pnekreilone, podobnie jak
i w. 19- A.

w. 33: Sumcui. . geograficzny nie zna miejscowo^i
tej nazw\.

13-
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Wyjmuje dui trzcin, troskliwie tajoii^.

<« Bo jesz* i <'^erech przywezoii^.
I 5ici](»<>\s ;>rrpterze zwinicle,

ZidoiK*. |M« <U>vamt d^nile,
Klóri' przy-A,,,,, n. r..^..;.. ^'^y^itmy,

P;iii ii;i I.i)>nio irnany,
4-. \' • •.

Jniu.if 1

W ty tMkWii*:ii iuir/iu'(Mi

lio riKthtnn ivlvi taj'"

WycIwKlzi wic z «l

» Nre flKM'. by E <I

Z lylu Ziksza i <

Ho inodLUwy /.i tioi.

A o pie la«Jvv j— ^ ...;i'"' '^ii-Ml/i"

Prz}'!ikocz}' i lui ono ojoa dary khi<i

-'^' Satiui nagleni i Izami nzsi&to zalaiui.

Cauj;^ rk, gkyw kryje na kolaaui.

Ojoiec to rozizi'\vjiiony ]io2na tak^ mofw,
(Utiuje mU;,! córk w utrufion gow
I rzoki: dzikuj, lianno, za twoje yczenia.

•^' 7. tol;ji i ! u-^co imienia,

l-^ecz j.i. '3 r<S*fwa.

Pod wii-cjuir. jitk ilo lubu
Nie bywao lak dawniej; ej. ._..

Procy inotch imioniiiarii aiie wygl^^datu ^

•» Wst ' ' ;»• IlaiHta i do pnia posK'x/>.

A ki na kolaiuicJi toczy,

Pr/ Ojciec /. ncEnoewnienJein

Pod. jMrt«n nfeuwionem u-efry^Miirn

Crty dug9 lask zinierz)'): Jako Bóg na ni<

!

^" Tak sutego wi;^zania nie mian ' *'

M(ig z tol)^! ty zbN'tk4ijesz na 1«

Nk* je»\N-abnc viiciewki, ani \\

Dzi ziemianom pnystojgL i . , /as^ na i

Za pas zgrzeble powrós^ ciciAaej liiedy auimiv.
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I
I

kijem ibebracoEym na roKsUijiie dnigi.

\N lani na wkski aia domowe |>r<ic;i.

Na lak bolesne slo>\'a sslaohetna dzic\vi<vi

i^ntiej^oe si przed ch^^il urosila lio^i.

Ho upnsedamn wszystko, aby nie ocuci
**> 2a(kir co statica anoglaby za&niuci.

PoNlr/ u> Sdzimir i oboIo wygadzi,
\V/j;jil Alt .itoii nijl^ córk, przy sobie ))usai(Lzil

I r
• ' *

' ' '— tin: Zloic dzieci nioje,

(i le myli, nieipokoje!
'>^' !'»• iiiuu z lob^ji inuMiii |K»n(>wi,

A ' il< o Iwaiii losie |><>st;uiowi,

Hyiu «iv ^ <iduiiiart. Lecz trudiie nadzieje!

'I'obc w k>- iiii... > in wkku przyszo si nie mieje:
Przy ojcu |KMup:Kityni, (kaleka od wiaia,

'** Nieznnmt. w wsi samotnoj ])c(lzisz mode la»ta.

Nile odwi«iz^. jak dawniej, sgsiadów niedzi,
K;c»ly ze swojy troska w s^^-y-m doonu fiic Medzi.

Dzisiaj o wiaiK) tjudno i trudno o ma.
Nie (i<> lut>(>w ml('xl spiesGEy. tylko do ora.

i tlymi J^^z^• i

» i . ..

p! ie )ya w nii / /.
, - t^sie

I' ti kosztów i lnxs.k i olniwy.

(. N odmiadi^ (Kliiawiiine sp^a^^^y,

.\ >rawa wsar^-^lkich na akitp narodu.
K:i/.<i\ NN N iiKiUi szcztki swojego dochodu:
limr^if ! r/i-M mój yry-eciwTiik, ta spr»wa przeidta
/ niech bdzie zamknita.
Sj

^ fsz, a to. oo si zbierzi-.

Na o€iarc publiczn poniesteon w ofieine...

'•')—101. Lanv len fracment zawiera sowa o|ca do Hanny.
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f!A ni

' '/'" M I .\ I f \ .\ I H WODZI.^(.y >i .1

liiWipi.. u ytMngasz odenuiie^ bo WMn^ jak tnuii

[ilu

Tyle zme&ionyoh kiak, aiiedwo do vfiary podobnych.
Wiem, te tylko przez pól powkckMn ryc«nóiR' si

[wieny.
Godna to w-ybaczenia sabo. Kiedy wodm czynami
K

I :ije i wiedki bnemi drikraBynne, dla nkh jedyna
W tein nagroda, e -w akfiku cfaat aafanniait
Gosz, jak na ich wieniec icie warwngfmi ibieniU.

Ja, ocm widzia i czul niwpawy, opoi^iem po pro-

[stn.

I.ubo snem przespanym naawa, co si u-idziala

>*> l^edwo si iKKne widziadki jeszcze jawi pomici...
Kiedy Ojczyzn nasz doBi^^iie wskrzesiy przygody.

OfMwUdMie Wodzis«wa. laki tylu w kopii rkopi-
imiennej, moe przez pomyk, zamiast •Opowiadanie >\a-
dawa.

'•" " ..:--.... -r-st heksatr'- • -;

bial .11 z G v:

sp*' <,.,.,..

lut>

za i..

zarzyna si od /.

dobnie jak i u
góly patrz w IN

Wtcie wy
,
magit^.. j..-. .. ~

Tyle znie sionych klsk za ledwo do
i
wiary po

Zam. w. 4 w autografie czytamy:

Kady w pokoju rad powiksza przebyte nleszczicia.
Przcrici godna te niewinn wybaczy im slaboi^.T ji<iyii nagrooe. Bo kiMy wodzów czynami

w. U. Kiedy N»i rzyl Ksistwo W«<
ww. 11—26. Cal.\ i*arty jest na otol !>•>

mnieniach' broozinsjuego z (at 1809—1812. ony
jednak pnetwonoogrn (np. w w. 2(X- 21).
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DaNMio ... 'i. Nil •.r.is'x; Mif.Ki/!./ ..j,irii;j|.

Mv/-«.- mi /

'^Dzieci po :_... ... .. .i^^ ^ ....j ^ .^...,.

\\ ledy i jam I drogie lasy ojczyste^.

Ach! jak n ' V pami stuoskao^!

Jakem )/ rym ujrzakm
Jeszc/ uiiy ojczyste.

-'»> Zancai .... j .... , ^- „ .A uaskich si zbiyt
W rolach uaskich ju odld unosi mi zawsze mój

[kary.

Gdymy w dwudaeslo-^wield gród Kidowa wkro-
[czyli,

Z nad Dunaju a rodtaiz w zwycistwie wodza za-

[trzyma;
Krótki nastpi mir, a nowo kraj rozszerzony

-> By nam jedyme placem do dalszych wicze wo-
[jeimych.

Wnel od poudnia a na pónoc tr^ha zaszmiala...

2y pieddeliie zaludni otcianie.

Zda



L** u

I
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* WdziccEnie ku \\:o\\ /. t;i»i \s:i1m.^i simoj;^ siv ^o-

Oready nad nMnii koiy^k/.^ sa«- wii-iuu-. M-.ii-M«4'.

WieraiY pincTicg, spi^ kouchy winneiiu.

Nc plodiych przyi)ynnv do casBfiowfMj zicim.

Tu kwjincych ogrodów zima nic zamrozi,
>° Prótno im z gór Alpejakioh oictocai anim gran,
TiHaj T niebem tyciwma iiemki apaymenontt,

/. lichw oddaje naakna.
..cszkaniec ^"ród oUram^ndi lasóiw.

1 / M .i. przcnuci dni sw(4x)dnyci wcooów,
" lu /\< :.i j>' r. II. wsTiysUco do iycia pnymusza,
TuKiii /.. ^iw. A .>iaj9, w kamieniach tchnie duMB.
\N /> l/.!(> pikno, wesoo, natura i aaluko
I / nit ma, casego serce Sa^ianina sauka:

11/ bogiej szczeroci i gbszego czucia.

r lii<> / wiuitrz okrasy, a wewnrz aepaucia,
'\ /II I nu wi9t>'nie. lecz pobcono plodia;
r u is w Ml r -uh. lud prociej lecz iywiej go kocha.
lu V, iLs/4 w gruzach przodków i^^j weseli...

Nic z n.i< iiu .uojr rrce spóinego nie dzielL

^Czulej w ii.i>/.
I

l'..hirH-y kochaj sw aeoiit,
Cho<^ t.iin ^k;>:rj ii.iiu:a posady swe piemi^
Mniej darów, ale dusz daje wicej tkliwe;

Rzewniej si jako kocha matk nieszczliwe.
Wic z>^'iastujiki Pónocy, ^ry jody i sosny,

soDraewa mojej ojczyzny, witam was radoHiy'
A wy, wiaCiy alpejskie, taml praez te pinancr

Ponieicie tskne tchnienie do miej ojczyzny!

w. 5: goiciece —- dla rymu — xain. godce.
w. 6: uretuii — por. iil)in<^n. na sli. 1^4.

w. 7 I4.

W. 1 /i wsidzie iyde.
w. 1

w < /t o Francutack
r /I tu tiinnuc .

,'osaia.
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Dzi 111! ^ii^oty,

Dlacz<u<' !v

I WpuNS t.

Kto pi< I.

Ten i
•

>ii;

Db 1. h j>ies2yl
»" N ' .\v.

(.;
. ,

!il,

Jak > MWiej jwzea ojca jaboni,
Dla 11 '•:!•• -'•—rzyly si bojeiii,

I^ecz /,v pokojem.
^ I 1;

I ^*^
^ sd:

^^ »yt po Aftioakaoh cigaJy si dziatki,

I. iia ogniskach ra^Nkln- •
— *< •

I <»w spokojne dzwon \ /%
*'' l> ' ptonmay tia laily lozderzy,

I' [losad niebotyczna górn
I ta jaik cJuiiuira.

pi ju w

w T

—

v\ Tiiccot :rai:>v>r.o.iv W powrocic o Italo na wy-
ian w nim nimf** Kalipso,

,.„ :iuiu latach, otrzymawszy za
spraw bogów zezwolenie nimfy, buduje tratw i od-
itfywa.

^v 1' zgk — mieszkaniec nn oc wy-
rzci KuropY. ponni tidj.

w. 41. Tebiiu' syny
t saw i Monycn

wnic dziki Aiuijuuuwi, tj. j«gu cudownej grze na
n. *' «

' (objan. Brod.).
— proc, w li-

z Genewy 1824 r.

owo miao miejsce
.: \sr/fsma i.-^K) r.; zgiri'

*"'*
'>sób.

W. 47: si opuszczone przez p<>i ii z 1S27 r.
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^ Bl^dr^ (lseMxii / trjKKiittni /. kocha-
Grób tylku ojców z<Kfa i .siiiuUm- m
Lecz ynróno w obce struny m lit

Na whmnyrh rumowiftkach i lz> nmo icniu.

Jcsnaee tlrug^ |M><ji\vgi graai Hlms/ju-i skiila^

•<> A ck na grobie tia^nej. iuiw.i wUt iMH^Maia.

OdkwYteja na iiriiaicii >\iiMuo> i s^urh.

I ;p\siy <> i wi-Ncile gnunafiy.

I tKWH (>j..Mi/iii»r wi^tyjiia si<,' w/.,, i

I IimI ojc<'m' w niej >\"iarc, o'yM\ iiinusr L^N^i;

•^'' B<) gdy >\-szc<Vzie mier goil/

(idzie |>rK>' prochaci lUKkizi.-i

Mdleje HMliiia w obc- krain wymiotna. l^^'
Hes nmtioiiy si czoga pod próg swego ponak
IM;^ uniieni }>o<i sosn, gdBóe gniaado akadal.

*" M(rfyl Uvm skrzyda roni. gdaee na kwiatku siada).

Kiedy naeuoe ojc^^rsn^ hiczone szuregi

S/|\ w ofierze krwii^ broczy Iber\'jskie bneegr.

v./xly giiri' zieoiii {lodskiej w zasz\'oiu w\'nosi,

A k<Huijac wród boj«'iw iowarzyszsi prosi.

75 r. . zysUj za&u i:

i iilejn slotKrnii na wieki.

I*h*«;>c Leeuiw MilmiteT w (iceanskiej cisz>".

'/.«,;« ;.,,,y nagle dum niwociowy sh^'*

I |>huv.;u' nuci, kaleka liez

..ida,

wCiosz mi daj. aie pol^i!« n^z;irz odpowiada.

w. &4: 11^ niej - w 1827 przez poinyike: w nim.
^.71 72. \V lal:"> 1>ill«» 1X1'' ii/v\v:il \';imil.Mill lli> S.II11

mienia p<>\

njfTiiTiiii h:

I V.

w 7'2: 1 brzegi. PolwYsop Pirenejski nazywa sc

w. 77: /.' 'Iiiiiti iWK.>
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Niech tani miency nuum tych uczu nie ceni.

Nierh je fmntyni naogiom, harbarz>'slweni mieni,
'^'> Sv lozdoosoe, rocuniu cyrkiein nie objte.

A co praed nim driecaiine. to nie Jim< ^*'icte.

O jak miio w oje^N^t;) sftron wóz «

W im-sli pierw^zwnu z zromkA^*' w objcie si rauci.

I zastar po staremu to. co clobreni byo.
*' SKszH*. tle si ómmyeh ckipie |n-z>'goik),

znale jalu przyÓBtk, oho draewek gaj nowy.
Zasta je^DB w6rM zashig CKSEone startu^rw go^^T!

Wiej wMiui ku Pónocy! z auaoakich ogrodów.

Pójd prasez ostre Aipy i ZBfiApy lorfów. —
« Szczsne tu yjcie Uniy od niebios kochane.

Jak dzieci, cJnvilom tylko o>e<cnvTn oddane.

Nic Trijnrc w^nu s\vo>«ly. ani wonnych gajów,

r IHBnniendami do ojoas^TEny krajów.

1 nadzieja i dla niej poddany:
"' N mnie od niej uudy, ni rany,

( /, trapioem kocha i -n,

1; dla niej, z cz>'stem > ic-

[niein.

'V 1827 pr/- " "'"
j. wiej wielrac... Z auzo-

I h — z — nazwa zrazu czstki
luilji, potem < .ui-(;u Ki.iju

Zamiast ww. 98— 1()2 w (ekicie w Bibl. polsk. z 1826 czytamy:

M' iów,
/ rkowc,
!

^' l)i pieniem.

/iin.in.t dokonana w 1827 r. I na:

S\V ;

'
1 - ...1 ^ .^,

niii 'ini

Ciii <i .'iif»' "i.j.i, .1 1> .lA.ij.n JIM i /I liiij.ij.tce.

gotów znosi jc w milczeniu
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no....

Kilka wiosen cnincto. jaloo ^myjai mika
Sene moje do twe^o wieeaiir lio:

Za kaAd3fin dniem, Icochant^n •^pneerwMiie
Twoje wttaiki i ciioty. m iMtkt,

9 SjBoacany, nekkm. kto z tou^ !»nsc serce mnieni.
Bckde i godnym cieue i ctene ooen.
Dla me oec ju. m6wilem, me kmikrn na ziemi.
Pneepyny nadzieje z koty dziecinnemL
Dwóch pra^ilem towanystw do ycia ochranienia:

10 Tkliwej, wieniej pnyjani czystoci wiania
Dosy byem saoiEtlirwy, bo moje wesele;
Moje bya bofpKitwo, em nie pri^fia;^

Tak ja ckeMe analem jedyn na (vm .

Nie dajc kochania, kochaem ci pnecie.
» Gaaem poche nadoieje staiwiaem, jak we ink.
Lecz je wnet zimny rosom itmónyl boMnia.
Jam ai Iraymal foumu, ale nie wiedaiaiem.
2e niepcBian jenne ran w senMi miaem.
Spokojny z ni chodziem, jesaczem pcbH mile

» Te oalainie awobody i poooju chwile^
Có dlii jeatam? — ni«i«i«tyr odiyohajc loh.
Serca mego cietpjenir' lj asAob^
Sensu memu nie idy . m wi>slclinienie.

Tcri(n}xsh my&H nie pnoerwie praca, ni apoanienie.

Do.. Do Wiktorji !IoUv. t która norf* nit-nO tlfw 182f) r. I*o/nnl i |>okochal j'>
,.]. air

jak wyzri.tir w fym wiersrii. ' .sl.ipi^
ust tu- iA\y nieimiai .t
mnrry^ < 'f*mnoci ,•

"'>r. 2yciorv» i

i zapewne jnr ,%

•wal si w «'

'^>
- 20 wierssy ^

..-i<is/oiiy jM.r.i/ jurnk-szy w Siczjianych puczioch^ 1'JUy
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'- Z iot mi noc usypia, z tob^ ranek wifa^

W kadem miejscu twój obra moje seroe cesyta.

A przysitoi, przyszo moja? w t ciemn zason
Zanat s moje ocsy se snuitkiem wkfiione.

Do cktkt wierszy wdcikietn dowcipu nie adobi.
V Praale, jak moje serce, powic je ióbie,

PnKto. gdy si pnyjcia nie mog apodzierwa,

Racz je puici w niepami, lecz nie cbdej wymie-
Jeeli z ^ioArem póid najaacaersse oliary. [wa;
Nie miej je m pocliiefastwvk nae odmów im wiary.

45

PAJK
W ulu pszczoy pracoway.
Dla dobra przysEEtego rodu

Zapasy miodu
2%ieTay.

F n tr

Pajk. Bajka la, zachowana w kopji w rk. BibL
nr. 4605, wydruków. i:,.i w Wirztuiniich poezjach...

satyr n zapo-
ci pr/cr przez

rh

>) oparcia j-

- Pajk jevi

a|iri'

W. 1

ua tej

^:znego

jc przdz
doskonale

hodujcych cm-
fz na
>oczt-

- '/ jest te
n. ksiaa I.

.. ,. _v „_.... "jnTjalnie
npirycznych z pi' i dzie-
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- ()U4 chwUt. iiun

i z

^'^^ " J- l\l
nic z ny, jak i z o»tu -

" " * " , u/ytecaie. --

\ przed wmm staje?

li Ul wiary:

Ja ji . ... .. ..ne jaje.

Jam Synthesis a priori.
'"* Janj jfst akryle \v.szociuiii-sNN<» /lu-.

Ja praN^iKkfcNYc;! iutlur\%

Pan i ta zieiiii i w niebie.

w. ti: d" '/Ml - aluzia do Iil'>/"(ji \/k'>

vi lku«. popularnej \s .iw./.suij

P' Ji-

w. 9—1 nich krylvka empiryrmu wskazuje na
K;iiii;i, KI- '

'

w. 18: orficznr f u lajcnuiic/c, mi-
St^ i.

'' ...-1.,

Z M /.lll.l |. ^..

^^' -•— ;• —
m

w. 19: > >iii:i vv:i/'L.i iiilr liii

W
11 - . ^

,

r\ i> a priori zbudowana jest te caa
fil

\v 21): " ->i si moe larówno
d

w. 21 o
dt

li

htt-^u. Sclurl-
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San ^'saerz, na dó i <io góry

Rgiri^gam pasma sam z siebie,

Sani aic na sobie kotymB
I 'wnysMcoMi pfwwa ftsBc.

Znajf mi wa^facy mdroofwie,
Jestatn z rodu Pi^ady. paj^kiein si n>wi^;
Patnsri" ^-o tirajem*.

upusaoBd uka doki.

Wflle mie nici.

To je do ciany poBycae^,T opuci, l pochwyci,

^ To zno^-u po8|xilu

W kóko je tep.

A pszczóki w swojej piaslocie.

Jak si nioA^ie dziwiy, dziwie te ro)ocie.

I gdy dokoczy niby tiudawy,
"^ Mistrz temi az^a si skfwy:
»Rodzie beoB genjusau, akftyde.
Posiania ajty prac,
Kiry dMtfMS. Bóg ymt oaco,
Janmo odn>ieumyeh fmadet

''' Czy jesBOK nie wita feobie.

Co ja tu i naco robi?
Jsjn mdrzec, u na tran mój, aisoutum, sid.
Wam raoluBywa, mm nraytww* bd.
NiemaB uotaw ipróca mocy, któr ja sam wadam

'^ I iUór wam prawa nadani.

23—26l Takie okrelenie funkcyj pajka stosuje si naj-
!cpir= ' " htego.,

w. 28: ; / idu. W pajka zostaa zamieniona pierw-
sza ....i,...i.. ._^_i„.^

w. 41 wsk nga, u którego po raz
piel ..,,i,,^,,, .»i^.f*«v'>-»5>^o

jak.

47: ah A -

"'ta" I. ()<1-

Bibl S«r M vU: W|Mr poctyi).
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Jam okr^^ pierwotwór wsaech istot uznany.

Z siebie (pracd pormdefc monlDe^o iiwiata;

(Ho "widiioie nSejednego bnte^
Jako ju wisi ^^yssany:

5<^ To s ofiary i wzor>'

Mej synleay a priori:

Bo chc st\\'orzy ród nou^ !...<- ^ v —

'

I mówc, co tak roosprawia}. ^

W dumie ukróci:
<" Jego gdzie uniós, )>ajczyn zraicU.

Tihkf, pszczóki prac miaiy.

Zaczein >\'>iiiJoUy py wszelki.

Nim skrz>'deka ^^•y\^'iJa^•

I osufizyy swe ceUci.

46

CHMIICL
S4 roliny na t<»j zi<uni.

Co siv {>h»/.<- ("ie zwie.

Uciskami fals.z\'wcmi

Na uaijwysiym staj^ sczycie.
& TaioBii podobny — dmiid w koniej postawie

PebiB po trawie.

Gdzie uKja niewanoB; moda, troch dumna.
Zatem jesacse mniej rooumna.

Kwiatem ^Tniosla.
W ogródku rosa.

Kiedy do niej clMniel si zbliy.
Pod same stopy aic aiiy:

)»Nicch ci, o Pani,

Hod nios w dani

w. 53 Odno'- •- ^- '' - ir:.K...

w. S7: 00 r

lego, j- «^-' ^••/ «>• \mi v»x«« » 111., ..i- » fs"

nienitcckiego.

CkaicL Kkopis i druk, )ak poprzednia bajka.
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Nionass. raek, w caym ogrodzie

Ró^Tiego tobie

Ani w oedobie.

Ajii le w rodzie«.

Komu nk* z;i\\róc^ go\vv
Tak schlebne movry.

Có dopiero liUjce, tak iiiivKKi<j n.iimy
Wic chmiel <'.i<kji, ht^i si<». a ronie do

i.

Nie jedDcmu U> r>o^vie:

Kto podych u nóg iekr^sU

47

f)() OHLOKI' W GÓHACH

Gzem ty jeste oboku! który na praesiroenie
Piorunny rzuc^<:/ postrach, albo nocne cienie,

.Vlbo zatc^y nosisz. lub widziany zdaila,

To jest orlesin Jowisza, to wozem Fingaia.
A 'bo byssc^sz w witaniu ogniem gorejcym,

> :
Vm kMesz pned królem jasnych dni wschodzii-

I Mitrz i / frfcazaJy, [cym?
'

.
proaueii : .. , . jdziah'.

\ • lany, te syn ziemi, z ziemi wyniesiony,
\ . dopusaoaaaz promieni na aknie plony.
1 /.<-d iwlBm kochajcym, twaiz ojca zasaniasz,
Mi^ akieazasz pogod i iwiatla mu W2i>raniasz.

Par jeste nikczenm^ a król dnia widomy
wieci bdzie, gdzie rzuca i cienie i gromy;

Do obMn w (órach. Pierwodruk w >Menteli<. no-
v^..roc7r ' 0«- - ""»'> -

W- •: • luj mllotoKJi urerkiej; wozfw
I

"- '• ' • -rr Osjana.
II

^^ i:
, ..-....^.

W
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i-"^ Z wUuIrain. cooiefaie wyiiiMsi ;./. ;..i ia., h'.vril.i

We Izach ^imkniesj: \s i*- n • - • !• i <

O! apieas racz<>j iumI il i. kimy.

Nadaei peihe. Iwojcj \\

Njui ogródek, gdzk* skr/« t j >N|ioclarz>'.

**' Mirt «^KVy-, o kochanku i
-> . i, iiarz>-.

Wyi^eaiony ku »locu. m* : >. !>. s (kBi^'i.

LecJ afby^ z ni«ni w prryiniifzu, <ichUidzaJ i iywil.

4«

/iO GOSHJDAHZA

Po staremu choesc nas n
Stawiasz dziada puhar sU.

.

To <lo puhar oad puhary!

Hejie! iiie csas nam juiiaczy.
i I*ija ojc6w obycnjeni!

\ie napenisK go Tcikajcfu.

Co w icJi piersbch oi^i- >vvv;i

Na dnie jego nie by\v

Francuz lotny i skwasiuaiy.
>"' Bcnvnsf imm ista skrzywi,

W '». dNmici w globie.

Hej pult^nst! 'we cJUsy"

Do Oospodarza. Druk w »Z J e d n o r z e n i uc z 1

1831 r. z r1'^pi<^^'f'>TTt' nliii-s.!) / :* i'7A\i>\\ I I is\ iskicll li;ili;

Wiersz b:ti

faic stosuti

powiania (por. wi.

cara Aleksandra 7

oraz — jako faza porednia — 2«koc/ciu« Wtenza fM"

nego nn Alpach).

w. 9: / - wino francuskie.

w. 10: . usta — nlirjn do rnrpowrerhninne) w<Sv

c/as w Folsrc m
w. 11—2n. Znwartsi w i

' p<M*la
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Wam slodycajt-, a natn kwasy.
Hej przodkowie! wasze airorwie!

Na puliary si nal;Ua

Ojczyzna, mieni*' i chwal.
Niechaj yj;| dawaie czasy.

Zota wolnoil. rfzon w cnoo^ie, —
My dziedzice, my synowie.

Puhar maany. a w ninn kwasy.

Nieche kr^ w bratniem kole.

W nim toniB dawm cnota.

Nim zapijmy mi niewx>l;

Nim praepite wolnoiU' zlola.

Nim za|Mjmy coucie cnaly.

Skuleic ^na. kIos aaugewiy.

Niech z usl jn lit* w\<4>iega.

Dohroczynnycl

:

goci.
.Nie cboem byki d wioinoci,
Tmr puharem w ucho szpieg.

DO liOdA

na nut: »0 Hote dobry! Usysz nasze modyj
Z gruzów wizienia wokamy do Ciebie:

Wró nam ojczyzn, o Boe na niebie,

^z której, równie jak bez Ciebie. Bodte,

Lech iy nie moe!

ii/\ t\r]i V I a sialem u i " i<kief?o uwiel-
i

•
111 rzeszlod (Ij. w. XVI-ego).

>*. 2«: nioua d
'

ah-
w. :W >Kyja^nia / ;. wierszy 28—29. W odpisie zacho-

wanym >% tvk. ^ibl. Jag. nr. 4606 wiersz ten brzmi:
•Milrz z puharrm wobec szpiega*.

Do Boffa. Druk w Palrjocie 7. XII. IK"

«l/ie os w ob. Polski I, str. 7. Jest t<>

Urodzin '

;i.id wraeniem w\
w 1; / — wizienie l*ol^

V,\ui.i<.u )'wVi.->i4Uiiu i wypdzenie Mo&kan /. \\aiai.uv»).
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5 ( ],•,. A i. .1,1 M t V,

\S II ,1 .
. .1. Ii . 1 1.1

Toin- i' I lii. ly 11 ' iiiywiym

Murem jm.;^,,., ..u.

Gdy Twój przyjli r:\kan iiwicroiiy.

10 Miecza clob>

Dziesi gp v. .< .. ...., _;: padii.

W pochwy nie kadli.

Tobi^ asdobycze. To>ie wsz>jvU<ie Irudy,

Tobie okólne zliodowali Iu(Iv

i& 1 go)9 piersi od pi>

Reszle 2bn\\ i:iii.

Ani ich anoiiK' ixx[;ins,kio iinnady.

Ani zakoiui i airady:

Zato od Ci*l' i
• i

Wiara i wo!noi to byy icii liasa.

A wiara, wolno w ich sercach wygasa:
Ty twarz odwnjci, - a oni spUni.

OK.)in poddani.

> Ze snu gnuiu'^0 dzisiaj ocuceni.

O, Bote ojców! bkei^ueni do Twej sieni.

Powró ju \v N^irmack ziemi,
I'- plemi!

M.\/j'H \A sm; i)iw(nvsKih:r,(t

Pady lurmy, spady ji**'

\Vainyni soce wieci:

w. 7: 7 »w opiek*.
w. 9: (.

w. 18: : V

Ma/ut v«). ora« w Bar-
dzie oswubuUzuuij Puk
w. 1: turma ~ wizienie.
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I.Hl\V<» llo 'i

Son*

Ojcz>'ziio! oj. wita!
Stargane
Niech bvl'

Ojczyzna yje!

Hej! suchajcie w cztery strony,
'•J W V bracia dalecy,

Huirie jarziiuu rzucie broiy.

A kosy na plecy!

Dalej/r. co dyszy,

Ju/<j vz]th"4 nil- syszy!
^ Dzieci z ok(^>la.

Ojczyzna woa!

Cnoty luiszej nie slluinili

Zlotem ani batem:
Bdziemy, czememy byli.

^ Przed nztwionym vvv ;i..ti,

Do kord, Lechowie!
Kto mem si zowie.

Bij w imi Boga
Ojczyzny wrogal

51

DO HROM SARMACI!

Dalej do broni! do broni, Sarmaci!

Ostaioia godzina biia.

Powstacie z martwych, wzbudcie martwych brad.

Lecbija, csem bylal

.icz wsparcia jesCeice,

Saoni bój wity podnieicie,

Do iNtHii Sarmaci.^ Pierwodruk w Bardiie oswo-
bodzonej Polski, tom I, str. 57. oraz w Patriocie t 11.

XII. 1830.
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A li"-: ^1'- Al s\.is /I -.t.i

w

|.rrli\ ' u .1 - /.I j>i. I A •, >l ,

Nir s/iik;ij< i< "Ik '

i

l.n/.y;

'"Nikt <>l>cy ludu iM< /|).i\\i,

|N>\\st,iijci»\ (l;i\\ii<' L<< hy!

Ltxz iLiezg<'Ki h;^<lz4".ir dalcizy.

Ni'-*!) NNr<»K 'i;i\Mi\ /.i<ini- wasze
NV fwoliiikirin <>jki.sz«'

'^ 1'.
•. if, <l;i\\n< L<H-.hy.

Ijccz iuezf;<Kl \Kti\/A'iv dalecy.

Huastdczc.u* szLindaiy krwawe.
Obudok* us|ii«iiiy saw.
Pky luewoli za|x)ry,

*• Wolno przi^Hl \sami poleci.

l>awne vrsan stoitce jca&wieci!

IMerzciui cienuioci potwory.

Teraz lub nigdy crieio si doktaia.

Dzie to SMii lUii.

^ W /gnrtyjf n:i ^ w niej, Leciy. obnNia.

Jedno ju serce, bo jeden los bratni.

noK lS.Vt

...O uslysacie to, ludy! ustysascie dokoa!
Staf« sinimca wasu z wióenia to wota.

Wy cuNwel, coick naase powitfty ampaU.
Boito&e jesBcie, niesacacni, mDoki nie aiati.

w. 14: ni' '-m -- wojskiem mtlctetm x man, bex
zn^' ^wiadotnirnin

Rok 1830. Di-uk \^ tyciiiia

1831 r. I'rztr<»bka w /Mt/ Ji>. wy-
drukowana V

W poi/ 'eta przegld hi*

Kkirj Ol. w du I. likJU, pojtej jako jedno
,

ri&ku i / sirouy RosjL
\i. ^2: Stara ntraziuca -- 'olska jako przedmunc chrMci-

janstwa.
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.!• '1' !i !nM'- / ferai sUi>\cie, n;t ; hliaiy.

\i»' \>r/- /A-M- wolnoci, nie sX\ j. /yaiy!

My kun u II n:i k«)s4-.iacli natklitniów osidzicnii.

My z k.i ii: I ./.iiy ycit* wydobcdiaem!
Wr(V.i <. .

:ii.i:
.

. /\. h* piers^i rcdDOfgniooe,

N;i t'i :^ i. !i I . Assta. i pr^<wtiaej koron!
V .;. 1.. ./

. >/ i.!(>/iio mim wo^wa,
L:tt.i kr\\;:i ,)''!> ^v^ >ti. Ii^mI;^ W >\-ieoano spywa.
Twój stos _ ibowT losy narodów wyweci,
! *

•'

'

. K- wokoo raosnieci.

•^ sPÓd rad królów, sta bdae riirocaoony,

\N cl onkbi kh trony;
J^^ . ' 2>oraoh. praeraoi ich wszdzie,
I kaadej cUa nich trwogi, duch fcwój posem bdzie.

Tak Wiso, któr^ mrone ujy kajdany.
^ Lriy jak lni|», oiefieki^ powoka odziany;
Unem dsikiego rwiena alepów ohydsBona,

Suralne upokonenia wskazujesz znamiona;
Gadcaj mAcx^ spokojna! w górze 8k>óoe czuwa.
Cho zachmume. dalekie, jednak si posuwa.

^ Przez le steki chnMir czarnych przejd jego tchnienia.

Drotme ^ifnód msz rzeki z mronego oApienia;
One wiosn przeczuj; —-ich yÓBOBi popcfanifca,

Posywmaz, i na t>rac^ rzuca bdziesz pte;

A W r.i—K \i.vrw.u.i'wir4 poeta prr-i '>•>•"" *«• ^i. .>«-'- zbro-
lie zosIn: bdzie

1 Charaku. _^a ^ zu-

l>«
iiiu- p po czci nav mi sowy,

<<> NN I i . Wiersz z S r.).

w. 64: Etna — wulkan na Sycylji. tu ogólnie — ognisko zalm-
ne.

w. 65: poiród rod królów — poród przyt>ocznej rady kró-
lewskiej,

w. 67: II' zborach — na ze»r

w. 69—H2. Cay len obraz pr/ a an do innych
>ici i»kaskadc t u Mickiewicza
'omnik Piotra Hi
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N)eoo<iviona w twym pdzie. < |>»fui.

*> Godzien szersza, strasziiicjs£.i istlajKi;

A na trzask lod6w. \lrr>ny <ik' c:

H)nri)KA

Moflital lalai PóLak ziemia
I>n1cj, wian, otUrzy kosy.

NucJi aaBcack nJMie w nieboglosy:

tJesacze yje pobkie pleiiu«.

^ Dla nas nwol Bóg jjoptiKicte,

wita aemia naszydi PiastW.
Hej do pracy I posacz Boief

Zgoli k z dzikich chwaslóiw.

Moskal z góry zapowiedzi?'*
»• e lud polski ^^ykonteni.

W ziconi naszej bdzie sieOial.

Nasz obyczaj, i*-iarc zmieni.

Lee bdzie w polskiej zi4ami

Za krew nasz^. co wycieka,
i& St^d z prawami sziitaskienii

Nurkiem pójdzie a do pieka.

w. 79: niederpUwa pana — nie mogca sniei Jarema, pra-

gnca j
'

w. 81--2. Pus. ic z wiosna — bdzie ha-
sem zw>civ^l\va I zui.il t\\>ch>^ stania FoKkL

Polwdlta. Druk ^^ D / i i- n n i V n u << w s / l c .^ II V ni

krajowym z
"

"»<l

nr. II nastpuje . >

Inna redakcja — w zbiorarh Kickiej — druk. w Nie-

znanych poezjach... 1910.

w. 8. Wypdzi Modudi t P«Ud.
w. 13. Legnie zahity.
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On od Boga wskn przeklty.

Bo przysig Jego zama,
A gdy zasiad na* tron wity.

* Lud swój dcpt;ii. lito kania.

Nafiaód go Bóg dmn skaend.

Potom morem, potem gtodem.
Nie chcc by ai dJuej para
Z wiernym cnocie poiakym rnr)«Mn

-> Z zota sobie Boga zlepi,

Ogluci na ludiiboci gtosy,

I od wiflila si zaiepit
I pod polskie przyszed kosy.

Godem wcieky {loli sioa
* I beadntmne statroe je,

Z witych kieliciów kocioa
Po ydowskidi karczmach pije.

Dzieci nasze i dziewoje
Z diaup iigoie na pownnacli,

3& By zaludnia! stepy s^-oje.

Trzyma w dybadi alx> mrozaci.

Gdy w pustynie ci zacignie,

Bdziesz z praw i mienie Marty,
Lub do jaiama ci zaprz^^e,

<<> Przd albo pnegna w karty.

Heje, oiema co ^^^luera,

.

Namyla si nie pomoe.
W Polszcz trzen y, umiera —
Hej do ko^ w imi Boe!

w. 19. Gdy car zosta królem polskiin (za królestwa Kon-
gresowego),

w. 22. Mowa o kidach, jakie trapiy Rosj w 1830|1 r.
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54

IX) HOiiA

pneti bilio Hft hirgn

Z tfim spraw- fiaprajfknttii.

Oblecy Twojej sieni,

JeaocBe, Panie, koAtUimy:
PoiwiedB, w oo ii mim in;un>''

ft Ani ywi, ni umarli,

Znowuimy amb grób olwarii;

Rac ofttaAni zakocz, Paitie.

Dhigie z nantt prawowanie.

Niezbdnej milo^ ziemi
>o Przez wieki xg^usn6 nie dae.

A wroigaiiu tek lioanemi

Garej9q^ (fWKiak^;

My mamy w Tobie nadziej.

Lecz tnidnei wskaza koieje.

i"^ Irudne ludowi Twojema,
Cho tek da^tio docnaDemu!

Przy4i>'saego zakonnika,
Wmry Twojej boidiowiiika.

(>{./iwie nasi wsfwniBJi
W k&iifCf MEub odziali:

On. admdny broni i skmT,
Koran iciji^n^ z ioh gkn\y.

Inny pod zalewem wrogów
Drial o y^ wir6d swoich progów:

Dt Itfi. Druk w Dziei> wraj. x9.
IV. 1831 w rubrycp Pieni P^'- - •»^"

ne N. Kickicj, c>g|o\/uiia w
w. M—21. Za Zygin""'- ' '

putetwa Zak
Potomek L^^i'

, i..>u._.\

król pm 'obiorach Polski,

w. 23: Itutif —
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^ Jan l'wój jak pkaiMi si z}a>vil.

Juk iMoruii, poiaiKut !»tra>\'iJ.

Wtccy wieniycij zjcon otiitn^i.

A otl wieniwh zktwca zgin.

Panu MufiJcwY da-ti^ \n r/^dy
" Nieanuenif iiiorai i l;j<ly.

C)d spi«kycJi s(>ik>.'ni narodów
Do ostatnich siga lodów.

A jeszcze naasych ziem bknie.

Naaaaej cuewinnej wokioci!
^ Dla nicL, mówi. jniejsea zbraknie,

Gdmelby zwlekli ojoów koci.
Gdzieby scwonieiii — ze Izami

Nieba budaii tkaargfmu,

DeJd nam byt przyjaciela:
^ On dó mony, nam krew duny,

Gra na lutni wród wesela,

Naffn rzuca póne jahnuny.
Gdymy jego w zem postno&gli,

MaHlkmy w jkach rzucali
i

'

I aemi za- nim oliiegli

I piay gmfoym doirwaii.

Dzi bez ^wadkafc, poród lasów,

Zdaa bronim jego wczasów.
Lask Twoje spanoszony,

dwieiej wobioci zwoeniec,

u 2'i: Jan Twj — Jan Sobieski — 'pod Wiedniem w 1683 r.

w. 27 i '2S witriiifch — w znaczeniu: chrzecijan
A " '

; '" iicj.

- Polacy sami tylko wytrwali przy
• rl \\urop,'pf- —• • i^ -4o.

N^ 17- 1 w 1830 r. zasl po
sv..v^ij .. '• "zed zanii' •"••-

wencj Mi •^ tego '

>Wi-ni !>.. .„^. wolnosi i.... , : ---l--

(li: i.j pobudk powstania idcologji mesja-
III r.
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ao

\N' mej diytkuje ia.<'

Bliski trwogi pr/, ........ .

Spraw, aby go zy los niifi.

Hy bez jMTcyjaoiól nie z

Króle lunUkli dokot:i

Kf^j^j zawstydzone •

S. Izia monarch(Sw,
i\ > i Im wskazuje &t;..

<• kae przci niesaw
' lipy nie)»

I
•• w ko<.

l^u v_...j^. ......... .... ..... ,.i.

' A co ich czeka, nie wioz.
^ Taon bez sromu, na skinienie

Chleb n«m grabin i nr) zicnie.

Wszdzi i:|dz Bogiem.
My tu sj_i.. , X : >m pnii'uMn

A nas, jako mocride wah'.
^ Zewseid wrogi obcf;

Ani gwiasdy. ni wyiji/< /.i.

Niema na ziemi przymicraa.

Ty bdi tattx Twego I'

My krew damy. Ty daj

73 Ty raapróazyi Lechów plemi.
Ze z szalem obiegli ziemi.
I fnzez niebywae drogi

SkaleeaHile wiekli nogi.

e si obcym w .sugi djtli.

» By krew Matce praecio^ali.

w. .*>? "= '^ nieI)ezplerzrAstwa. ki.u.fc.^ wcale nie 4/1

«

w. 67 ii W druku, zapewne przei pomylk** — «tM-<.

w. 7S iiU. W Icgjonach i wojnach Napol^nn^ki.h



Z krwi ofijBcz^tkJein do jej grobu
PowróoiLi bez sposoni.

Stal sw kuj;) wa j>rzemia(ny

To na miecze, to kajdany;
^ A brzk aden nit- iiia sih'

Obudzi Matk z mogiy.

A tu si ziemia przebraa.
Nowe pooMstaly nanxly.
Liulom gwiaadR /.ijaiiiaa,

* W kola aic ^' wiat nowy.
MorzB, ludzi' . /-eni.

Trony zabysh' i 2;0Eisy,

A my z braimi raodzieleiii,

N\'rota si z nami zatrattsly,
^ A kto do nas zamkóiw ruszy.

Kademu s kkicz ukruszy.

Prteo patr^on w niebo, w zienoi.
Tskno widnie nasze plemi.
Ju mu si zorza me miej.
Ju mu i nirtia siarzej...

A zesae iskr Twoj.
W lud umariy weazta dusza.
Jak wa jeden, mie stoj,
M''t«!i wrogów si porusza.

'
' W morze wrogów wszystko leci.

Stan gorej i dzieci.

w. 81: oizcziftirfefn — szczfUem, reszt.
w. 85—4. Zr>waj »c do waUd, ale rezultatem jej • - nowe

\^ ^~ my na karde Europy z powodu oswobodzenia
..^ narodów (np. Grecji, Belgji i L p.).

w. 9:t. i'olska rozszarpana na trzy zabory.
w. ?7- 100. Ch^iraktenrstyka przygnbienia w Królestwie

v\ 1 'i ia wybuchu powstania, ogólny zapaa.
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no

11

Wiuik u dziada, dziad u v

\N piersi drciiia !ierai .szu;...

I wbrew naturze - od s)*iia

Matka krwi stc dupoiiiiiui.

Ihici Twój w M^rcadi TwcfCo ludu!

My krew damy. Ty daj cutu!

Gdyimy a^Mady z>

Ty reczyie cuda sj

DzU my sami poooslaii.

Cudean Fanie chciej nas zbeo^ir!

55

\A DZIE /JIAHTWYCliWSTAMA rASKIEGOr.tH:n

Chwal Tobie, C.jryste Panic!

\Md, który cliodzit 'I^wjin «li»<k*ii.

Go Twoim cierpia przykladefn.

Z Tót> wici zmartwychwstanie.

5 W wielkie ^^icto Twego zgonu
I nam wróg zgub zamiensyl,

Gramanni Wis najey.
Cictwy >ezbonego plomi.

W uiwjjystej lud aolMe
w R<»/

' 'wal T\\

I za '\'\\
j ,

,klad iiio- , ;.

Gotów umrze prz}* Ti^ym grole.

Na ddc ImartmnkwtbuiiM.^ Druk w K • |.

a fti w |>of;l:idnth mcKjiiiuciMyrb (por. w. I

—

I.
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Nosicielom Twego krzya
Szydercy ju urr

«^ Królowie nas o{>takaiL.

Zgon nasz piewa lud l'aiy/;.

Ale Panie! Jan Twój czuwai.

Ty piorun w rk mu dae.
Ty SOi mgy go odziae.

3B Orla dn si posuDwai.

\*nebyl wity T>^•aicl mun'.
Jak mier, spuci si na wrogi.

Bez oczu pienccliy. bez drogi.

Jako wichrem gnane cimur\'.

• rzmi bruk miasta pod spiaiuu,

Jenciimi ludne ulice,

I Twoje. Panie, wi%lnioe
Poi>'skuJ9 iTOtandarami.

Staroe domu ptóg zajli
30 I hioffpsht^ swe 9yny.

O) tajni' na pierwsase czyny
/ rk si matek wylkagnli.

Ni. jH. ^ cudu
: > , ludem wito Twe ytdziBg.

Z chorgwi z grolMi w>xiodBBiae

Praed chor^wie Twego ludu.

WiosMi imdzialB «caty nowe.
Rozwa kwint ku ofiarze.

N:i I otarze.
" >_ i -^ :nQca»uuków gow.

w. 17: Jan — ^rzynecki. ówczesny wódz naczelny wojsk
polskich.

BlM. Nar 34. CBndtUuU: WyMr poojri'. ló
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Chwaa 'IViliie. Chrytkt Paniel

Lud. kióry chodzi Twym tedm*
Co Twokn cierpia przykadem,

Z Tob iwitoi anarlwych^-stank.

DUMKA

Zdarzenie pranydziwe w terainiejazej wojnie

Pclnc wojska wsryrtkie «sosy.

idizolohejchaiia,

Ha2 ostaUii soDuka malkil

Drobna dziatwa otoczona,

W progu matka stoi, iona,

Z paczem sucha u koniory.

Jak syn z ojcem wiod spory:

)yTyi ju, ojc«. w lioja* T '
*

10 T>' si chwa w nici

A ja. mody, na up sromu
Miabym teraz zos4a w domu?«

wCzas ci jeszcze, dzieci moje.

Nieraz jeszcze stoczysz Iwje,

s A ja stan raz ostatni

Ze slatymt w szereg lirateic.

Jedzie ojciec w jedn stron

I aostawia z draenii ton,

A syn z Hn- •«;
>

^ -ua cialk,
» Jedflie mi \4 matit.

DamfaL Druk. v> Vf IftSI w Ku . , . c polskim.
Inna redakcja p. t. > <c w zbiorach KickieJ — druk



227

\Ai>n' mr.n /t../.M //.//</ » i .Si i.ii* li/i tl^SKlLMi

W niewoli cicho (liu tr»>v9;

Ocucali soc«fii swox»dy.
Jak tan, jak iskra si zpwii.

Jak toi. jak iskra 3qgasl mody.

58

W CZASIE UCZTY DLA WOJSKA

danej przez Giaardj nartniow w Saskim ogrodzie

...Ju nam rki nikt nie poda.

Umilky narodów prawa,
yiasz &i\:^ - tylko zgoda,

N:iszyin skarbem — wita apniwa.

^ r ~ 'Miena. Wydrukowaa S. Dnchi-
-Va V sAi. Pary 1885 r. str. 49

I pod-
V cza-

M'- ---vi-

c-i 1
-•:

BA lvi'' ^''it, is .'i''^rv.M'. ."ii iti tJitivi<i 11*1'*, i-<VjiijV»..." '^-
drukow.ino je w zbiorzi-: llubione pieni 1831 r.

W eiAsie aczty». Druk w Kurjerze Wars z..

U rrerwrn IWl. {'cri-.i Kdliyla si 12. czerwca, jak wynika
7 :

" /v

^ V
w /iiisKi W /KU im/ial

V ij, 1. j. Stray bez-

!v wydanej niegdyi

cnnychw z lennych
w. 6tt. Shisznoic sprawy polskiej stanowi jej sil.

13*
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Pokolenie stare s mldckiii.
7D / wadzami, wJadze z Ludem.

\v .«jsko z wodami i narmlttni.

Wszytko zJ5?4c jskkby ciwlein.

'I*ak }>rzy zgtKlnyiii luUii diwicka
Minsta iiioi*!" > Liway.

w T liJw-h lut I ma w rku.
WsUinio nami pdeii r,lw;i>'.

\Vs/\s<-v \\s/vst! "ny.

.I.ik "t.-n Ki.'!l."l..

.1 iK<i l>r.i.i;i. u ko!.' 1.1 |iiiy.

(,i't>i.-. a.hI/ii I'.-: 'liin wskaza.

1 «»1»: i Jii/. j>i

\V(1/ \r mzN\ liec

"& Z In iiiecasMii Kazimierza
r ' ' /JogodBisz.

luerzft

Matk z pieka wyswotiodzisz.

IHH.KA W MCItli:

Ani to ucho pojmie, ani g<is wypowi.

.Iack'm tyótm si w ni-

w. 74 /

w. " Aiv-caUi.
w.
w. .SO. i Aalcx4c \v uiyil w:J(aJta Kaiiiiii>

W
w. RH l'i/N - j.

Pollu %« lurnu- irrsz zaclowany w kop^ w rkp
liibl. Jag. 4^tMi. Druk w Sieznanyrh poezjoeh 19ia

I
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Tam wkcaia modo ^^iecan^ crfoczona wiosn.
Tam s»^' luidziejc raztMii speniuj;^ i rosn.

^ Taoii yciem mikw sama i jedna i wita,
Tn\o^i. (>k-.i i zanfarotó aie aia niqx>jta:

r:i!n »st<>t;i siiein Uogim, mM marzenia.

S iomskiej modoci a cieiiiem jej cienia.

Ja.. Lich snu jest oiemem, co laty dawnemi
"> W na&ze ycie wodolone óoBoay na ziemi.

Lec2 byhi dusza jedna« co w rówiennic gronie

Jak w nt«^hie neonan tskiios tuli w lanie,

Zieni^ tcbnieiHem, zbiegie roarzy

I w \>\ zalafMa pcywiekt. [wieki

1 I diinui. jako duma dziewica stroskana,

(jdy w kurzu (iro^ swego \^'yglf(lBr mkKfasiana.

Smutek jej t.Lk b\ 1 |>ikiiy, jako c^nste chmurki.
Co mchodwn cieuJuj uziocane wiórki;
Albo jaloo na róy n porannej rosy,

3> Co w czystoci pogodne odbija niebiosy.

Kiedy wspók^ w rówiennic cie&z>*a si kole,

Zarwsae chonuk dojnnly na jasnem jej czole,

A gdy j cieazy chciay, same z Iz wylan
Uczuy radcosz amuUcu im dotd nleBian.

» A tak Niebios Królowa na perowym Iranie

W perowej i gwiazdami osulej osonte
Przed siebie j wezwaa, w oblicze jej uryta
S mactenzyskiem tajonnioe czyta

I ijm, gdae tyjesz mykaoi lsknemi,
^' W inic>scu cieipie i ttaug tam na niskiej ziemi.

lam i ja z tronu mego czuciem si przenosz,
(itlzio byy macerzyaicie b<Me i rocEkosze.

I un wi AffiUejaiciej sirany aiam ziemi ubog.
(itl/io lud cay knyi nieoie syna mego drog;

w. 7: i»/o/a iu: rzec7\
w. 'X\: od .\! nij . gwiarduzbioru

V l>uocv.
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^ On mi nutk sw obrn stkie maiki
Dla zasug i po&N\i\veii \v, /.iatki.

Id. b^ Polk9 i matk^. a z 'tui cnoty

Lcas cacystoir •• *• ^ • i>rz>Tiuo<y.

Te \%Taiiij \% irc

\' kr92>
1

1

I a, w nisze sfery daty.

lJ^.,> /. ., " ' '
^ "lijakii.

Od Lwa. le do Raka.
4* S'

(i 1 i ir

I tu Z dii^

AliCHIDAMiS DO SYNÓW IH)ISKI

Za kraj. nie z krajem na mier! pormn, pomau!
Miejck lub wicej sUy — ftlbo mniej zi^au.

w. 35. N. P. M. bya Krulo^^-^ Korony polskiej.

Zjodiiii

gv.

n;i

pi

n.
dek i 1. p.

w. 44. Nalriy czyta: od Lwa zstpuje do Haka. gdzie ty-

cie zmysów.
ArrhidamiK Pm(h« dn BnfA, WdliCCZOoiJ dU Pl>Ul[6«.

o r Z r V
i . .. ,

1 Kicki •

.

rnani/r/i

.4; imic V-tlfcu krldw ^par-

i
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01

PHa^HA 1)0 B(HiA

Dc^telnij bak T^-ych na dzieci Lechowe,
Dae im serce — daj gow.

<>2

\VD7M]CZS0 DLA POLAKÓW

Z& wolno Europy afesiycie ku ^ubie,
Europa zasloniona — anrpie da was skubie.

63

WZICIE WARSZAWY

Na igiJMcaach nafiodu sloJ9.

Które krwi bratni oMaU,
W(rfno narodu i swoj
lepo utopi w niej dati.

Zajli naoz witynia
Zbrukali stopy krwawemi
1 IdHiiliwe mody cz^ii
I wotaj, e Bóg z nóemi

Zatoczyli swoje 9xany«
Grzmi tryumfalnie oad nami.
Bóg za dunur nkwidomy
Mik^ z sweini piorunami.

Europa zas}oni<ma: wybuch
powsiu..._ , ^ : rancj i Belgj od zamierzo-
nej wanie interwencji Kosji.

V,' , Warszawy. ^V: vany w zbiorze
Kick Irukowany v poezjach 1910 r.

w. I .1 tu o .Mf.-^k.i. >ciczcaclL
w. :\ .s Polski 1 AJ. !> powstanie polskie pod-

js.i »iiu *za na&Z4 i v^«tsz^ wolnof.
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My. li wyfidBeni.
\Vv< 1: : > z miastA hr.mu

>*
I b«t wiecy i \wz pioni.

I'kiczem (ac, lioc, wzywam\

"" •M>grz*'.bin' N>iiów ciaia

Att miasta psy wlok^
i iia to bótaka

»
I ^ A o zwTacs okol

Ik) nie wtiAno ucack piienieiii

I Ii. co padli ciosem Wfoga.
W .iUvz^ 2B IkKtem naichnieni-

W sprawie ojojsyziiy i Boga.

^ Oni f;ard)em iuewolnioxeni
r' • / ,.

Z woitMMci, kturvj iiie czuj^.

Bo^ Boe, gdzie si podziai,
30 SaAMiy niegdyi nasz abroca?

I.t / .si, Toiie shi^^ spoduaJ.
e do icf^o przyjdzie koiica?

Co zainylii z iiies39cz^an><nid.e iias rzuci bez s{xKiobii.

35 \ . chcesz nas mie wolnyini
V < > waaysMuni otwar jiibal

i)() JASKÓLHK

Woinc wdrówce po wir.

Caegp, jaakóila, tu cicecK

Do iaikóek. \Virr>/ z.n.

K i c k i ( j. hruk w Sicznarui'
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Mijajcie. inijaj<M' z w i

Nie tu ^am gniealka z:k!<l:i(Ui.

Am gazie osiada;
Wsadzie krni nasikU- |iui;

Twarda vimszyB niewola.

Ni si zbliajcie do chatek
>" lUidowa gnwwrin dla daolek.

Bo pieni wusz o wicie
Wczeiue maiki pobudzicie.

e j)acz9c. bd tpieway:
»My dopiero syn6w mial.
Chwil wolnych, by weseli

W rce mieroi zabiceli.

Jednych ja9!anio w stepie gtuecie,

Inni^ roeprószeai w wiecie,
Fo drogach nieznanych plcz

-*"
I swoich gniazd nie zobaczo.

Ach! wy wolne na tym wiecie.
Niecie tal naoe, gdzie modbecie,

Snató krMm oskartejcie.

Lub waszych skrzyde nam dajcie!

65

.V.4 ZABHAME liUilJOTEK PUttUCZSYCH H. 1H.V2

Nlepoiaiay, e Bóg y^&K mordowanych sucha.
Krew wyssae z narodu, chcesz wyssa i ducha.

Na abraflie MMMfk paUkntdi w rolni 183^ Wiersz za-

cio^ al sie w r t L B i b I Jag. nr. 4608. DruL w Siezna-
ngch I.

idku Do\^ siania /ar/a<lzili Moskale wy-
.latYch zbiorów
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7. grahieiy Katarzyny ocaAoae SBcait'

OstAtnie hieraen ksigi i crrvMo ^in.^u...

& Ale nam jeocse sAowo na t' 'ic wieci.

Sowo- kt i (izicci.

Które- ; nif nant-wy:

e Bóg nioc4i^
I

oiftzy.

Ty nam je w sv.... j... .Aardemi.
><> Ty je wyry na kadej i»iv(lzi polskiej ziemi.

T ,

• •

•
,

• ,•

1 'r<».

Nie po/

1

al.

Które, j.u. ....j .,.

.

...,.:.. uchowa,
& A choby jak hijena, z grobu ryt ich szczotki.

My w kadej pidzi /Jenii raiajdzietn *'
"

Na cie ducha si miotasz w lepo*

Duch sam iyje i kry nad ciebie wzniesiony.

6r>

S\ AMidn KOCIOÓW W fiTWir

Oto flsburaone i Paskie wityni .

Na poteiiech ludu pdzeni kii^ani,
^ w dalekie pusljiue.

I w szeregi z;igiuuu.

& yd przy oharzu pomiewa ich inodly.

Na handeil — oliar praBetrz9sa wietooct.

w. 3. Ju Katarzvna ro/ka/ala DO sdobYcItt Warszawy
w 1791 r ^DU^ga zbiory bibljotecui.
m. in. ihi,

w. ItJL Sa cir ducha -— na ' :inc, na ksiki.

Na zabór koidoów na Ir - ---^^-^--y -^ « v

Ribl. Jag. nr 4608. Druk v

Po 'L" •...<> -•'.-ia r/.jjd r«>.-'j - »

ret )i> szereg kocioów i klasztorów kato
lii . '';iis
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10

15

Z grobowców nie^Mrinak pody
W<^ych ojców miola ko^i.

Boe nasz. Boe! wic lyoerze Twoi
W popioach tera2 doczekali sromu.

LÓid Twój iaq>dB0Dy stoi

Ju bez ottarza i domu.

Ju my indlej«my od Twego karania.

Oczy zwracamy w elazne niebiosy.

Lecz ani wialni skonania.
Ni zelesz o>'>^czej rosy.

Wleczmy si jeszcze na polne mogiy.
Tam prosty oHarz z gazi wystawmy.

Dopóki wysisurcz siy,
^ Potajemnie Boga sawmy.

Cio niepojty, my przy Nim dotrwajmy.
Wróg roiasany z nas i z Niego sz\-dzi.

My jednak Panu cze dajmy.
On niech nnsdzi. co widzi!

07

SAWRÓCEME
Ju ludzie ze mnie si miali.
em piewia w Paiui nadzieje;

»Palrzaj, mó^i, oo si dzi«je.

Comy z aak jego dooiaii!

Navróceaie. Autograf zachowa) si w r k. R i b L J a g.

0122. Druk- w wyd. 1872 r, ale 1 fy.

Po upadku powstania popad ^y^V
' ' uoz.i nad Pol-

.\fe gboka
• ••'—rv si

Odbi-



^ C/y Oli jcMGBe w gniewie srogi.

{)zy '}vd apuoil oa wjeici.

Po oo nckai)-!!! bez opieki,

Tc ziiiine wycieroj |>rqgi?«<

1 wyszli z UKty dtftomi^
10 Va ii:nvot. którzy kolana

Wy! V progach Fanti;

1 ja j iloin za niemi.

I gor\'cz zjcla mi sroga;

Boi by jak pajk niitczcy.

15 Na 'sciaoh wisz^y.

Ju/ ^ .
lioga.

Ach! tego byfco mi trzi»ba.

Bym ria caas w duszy miortcUiy.

Uczul 6w przedfunak {Mekielny.

90 Nie mie i ziemi i nebe.

Pójd, powróso opasz.

Moich i>rzyj!»ció ocuc\*,

Z jiimi do wilynii wTfw*-

Tani wjTZiiaJiiy winy ni

Paii przypuci swoje dy.i itki

Ojciec on jest, cho mip'

Pob^dcBi rozum icb k^<> .

Lecz to z mikjci dla matki.

Tam z pieni hey lutni popyn;
TiJc iwjersocze z 1^ uyciclej.

Do kaplky uszie wi^-stej.

Los swój piewaj i $m.

w. 16: brr Doaa, gdyi w chwili lej utraci! v

w 21: powrótlo opauc — bd pokutowa
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(W

liOCZMCA
Lamp tysiocem miasto ponic.
W u^Tii królów grol

\V\/c, .. ».ocz>'slyiu ochodzi^
Taciy na zburzonym Ironie.

NicwolnJcsDemi <xigk>sy

Pi' ' 't-nia.

I)^ /.mienia,

Cuira w^tfOEu |jud iiiebiosy.

zawy u!kv.

U) od dzia gromu,
Cicio w owieconym domu
^iacz^ po liftach dziewice.

A tam, opodal, na odzi
W cieniu nocy niala rzesza

. .;a-

imi nawel
nic wv-

ic

>T
' (•-

• r Z e i\ I (• K i f j, i>gio^/«iiy

|^^^kim wydali Moskale w tym

.« . i.,iv.., •>'. luiego 183 1 r
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*^ Po cichej Wile pospiesza
i ku Grocho>^'u wychodzi.

Tam ksiyc 5aby blaok ciska
I smutno gaj szumi olszorM^.

A kruki tylko i sowy
» Strzeg ciszy bojowiska.

CHÓR
Otó tu groby.

Nu na kolana!
'^'

lo Pana
I :>v.

'1 u w tej <•

Wróg nie si^,.^*^,

.

GLOS
Cicho dzieci tutaj stajcie.

Zwolna kwiaty potrri- 'i-;-

Niechaj licie nie

» Niech si tuli ]>lacz nuwicsci.

r.ros INNY

Nu kapanie. — [lowit* wocl^

Na murawach Irawlt mocie.
A my — kady na mogi
Kn\awej ziemi rzumy bry.

>'

* Bd, o Boe. niil«>

Otwórz wrota (iuszom N\iemym.
Które poszy tH'z jogrzcbu

Ku Twemu niebu

Porzucili opakana;
*^ Ziemi, na której cierpieli.

Daj. niech przy ojcach weseli

Z palmami stsn.

\\ in M i^'
' ' iley klutv. 111 ji .-vr'i

gr< Isf i n:i;ki %N.«\\s/.t

walk.
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Zafilo Twe niebo obkidem.
W Tobie utopieni okiem
Niech nigdy nie dojrzy pUnu

Swojego zgonu!

Az. gdy wskrzesisz nnsze pemi.
Wtedy im odalo ifCb ztemi.
Niech drugiem niebein si cieas^

Z ojc6w swych rzeszl

CHÓR

Prases nasze cterpienie.

Zbaw ich, o Panie!

Przez ich powicenie
Ratuj oas. Panie!

Wybaw ich x czyiloowej mki.
Wybaw nas z tyrana r^!

DZIEWICE

Przed roidem, na lidme wiece
Stadzone mirty i rut,

nfliy, d^eku modziece,
• zohi wasse zasute.

Wszystko, co w sercach wzajemnych stao.

Na jednym stosie Matki zgorzao.

WDOWY
Ach, jedna tylko gliniana,

Mtowie, dzieli nas ciana.
Wy picie, a my w niewoli

Swej i dzieci pacatin doli.

STARCY

Wkoo miasta tm dwie mile

city kwiat polskiej modziefy

'JO zgonu — upadku powstania I Jego

sine: ziemi.
.ijt-mna.
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Rot>flct>^'u na \m tw \rty,

70 A tny. starcy, na m*-'*'

•

Ston. jak suche l> *

Stokn tefTRZ bee imienia.
I

"
'

'

' . nasienia.

iiiebioAa.

^ Nic dla nas majowa rosa.

Nad sloj^^\TnJ w ghichode
Wiatr Kwide w pochym przelocie.

< HI.OPCY

W jMcKto \\r<>_;(»\v biorli.

Na grady kiil slaii^Mi.

w Hieieli w z;ipale

Ku M:jt<-4' i cliwae.

lEWIASTY

.lak miodziankowio wici.
odaka r^;; cici
Co nie wio. zaco bije,

« Zaco umiera lub yje.

DZIBCI

My jeszcjDc >'jemy
I msn9<^ nam l>togo.

Bo wiemy, dla Vo.»o

Dla kogo zgi i

OJCOWIK
w ilosjujoif. [M/Ns/lr ofiar)".

W diK'lm iu;l«.' N\i:ry!

Czwarto si na i; -^
; .^«li»n»e stawi.

Wionie duchowi iKilnkuum

Ziemi od kat<Vw w>'t»»>K-i

Lub ^?skae dcx>gc pitemu.

L Czwartf... piA '" • "• '- ""i—o w powsta-

niu Koiduszko 1 NtpoleoA-
&kich. !—'•'•" - ,...
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MATKI

Sysz)'cie ruMtich'! kto nam >^TÓci dzieot,
'^ tfSremi w szi>oiujcIi sp w pustyjtie leci?

iiy nmtki nieszczliwe!
Na grolah jobityoii dzieci

()]>akujem ywe.

NIEWIASTY
Snom aiewzbudzieln\in pi^ w onie matki.
Na pobrzyk kajdan nieczuli,

Ale kto was, j-we dziatki,

Diialiu zabrane, otu&il

MATRONA
l^es, lez mi dajcie! peraa odpac.
Bo I t ulg ju trac!
Lez mi poUrseba. jako woatey zdroju!

Czti reih ja 9fDm wyslaftam do boju,

1 wsz}-scy z^nli modzi,
""

I bez mskiej piersi w domu
Córk otulam od snsmi.
Gdzie obcy ix)Mak prsseiwodKi.

MOWIE
Pokiwa kdu pod zenu wUocaona,
Dn^B — aa puatyriiiri kona,
A waayalkich gMiiIka dokoa
Po wiecie ratunku woa.
iCmx]|)e zbrojna, w d^roj zakowani^
Patriy na mordy tyrana.

.^I»IEW

Pikn oni nu«xi legli,

>^ Gaiej ziemi na widoku;

w. 96—97. Po upadku powstania rz^d rosy^ zabteral dzieci
od lat 7—16 >zaniedbane lub pozbawione opieki* i wy-
.vi..i V. gib Rosji, w celu umieszczenia ich w bata-

woj«kowych kantonislów. Por. w, 99- 100,
. . . -1

w. 114: na pustyniach — na SyMrze.
BbI v.r M

< RrotUteki: Wybór poctTi) * 16
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Gdy wiata wolnoci strzegli.

Za ni nie oofnvl kroku.

(i lv w odm^t wrogów wlccifli

.Na rNvyci^t\^<» MJ.Modobiic,
>2& Ludzie za /.^ ii mteU,

!>)>ie>\'a4i picsm / notme.

Jak okrt w morTU, tnioUim,

Wnet si wynioli, wnot Un\:
Na to lub bledn tyrani

130 Lub tajnij zazdroci i>1<xi;j.

A ludy na wieach s4a^>^

Glo&ily rado i dziki.
alu, radoci zy lay.

Ale nie poda nikt rki.

'
^ Teraz si wsly<i/

Ciemicy palni<

nJeuooe só sJooe s\v(i!>

JeMcze si, mówi^, od^^u^.^.^.

ch6r

Cjo si od>^1eczfi'. to >\TÓci;

M • /ennikom bi'>z pogrzebu
. tjM h>'mn zanuci

Na poklask ziemi i niebu.

SJ.OWIAMN

J ]a ojców i^^tzajein.

Krzemie zto na mogile;

i Ul

w. 131: hidtf — narody Europy zacfiodniej, h pr/

la.

Po N\ ;itn =. Ros)anin.

—154).
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1*^ My, ojoom z nieba zesan.
Dugo ymez caró^* <ksp4an.

Jak w krzrTT' -••' isó^ tariin...

O! przyjd;;. i le chwile,

f z krzemidua iskra prynie,
^0 Wtedy nowy posiiie bfynie.

1 od p«'>nucy do \K''scbodu

Plemi sowiaskiego rodu
Roaoigiliony acuch zrzuci

I pie wolno' 1.

»* Jpdn\*m siKjon hem,
- Ml.

Saw i ziemie swoje odzie<lzi< /\

IM

STARCY

Kiodv Slow ianie przed wolnoci zorz^

Ocy AÓj dzie otworz.
"^' \Vi -'ti nad ludem.

Co :iwie cudem
Ws, .•.V .i

An
Ten 1 city
Pod .... •v-

Oni UN\

I w krwi jc^u i>nj 111

w. Hr>-— ir»l Istr. f:iifkria w L r/<nii>-tni| — to iskra MTOlnoiÓ.
Ipewne przez pomyl-
w w. m

w i /niecony.
A 171: Om — Moiitale.

16-
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r.iióR

O! niech scocjoio opracowani!
Uom\ (iziv ! u-iiH,

•7* Wnel luij .1 xienii.

Wnet niewoli I ii^t>\^ poddani.

f.t.OS

Lart pitiiade si zueraio
Pnsecbiwsicie nasze wite.
Swej pory nie doczekao;

'» Jjik (>oar wybudio z trzaskiem,

Ludy zdziwio sw^in blaskieni.

I na^e - w popió zdniuchnicite!

Stary powiedzia: zacaefcaj!

Mody powiada: nie awlekaj!
'* Bole raciowa nie umiie.

Kady w swym ufa ro^miiie:

Bóg ici rozumy rozstrzeli.

Cho jednem sercem '

Wpadli wszyscy do !»«

'* Starzy za miodych. zn sAarych modzi!

gdyby dosy na \vi« • ^ile.

yttiy, narodzie, w w<> diwaie:
L^cz Bóg, co niegdy mdrców rozumy pokorz>-|.

Bóg, co mocarzów wa^nem ki4cnm<»tweni ici mr^—

'

•* Ten B(jg w dzie nasz gorzcy nasa na nas !

Clicia i cnotliwe nawet ula>rzy SBftdy!

NIEWIASTY

Ach! caej duszy roeo^iione tcinieme
1 rosy z powiek iiasz}*ch pK^i^ce

w. 17n

w. 17..



245

*• A ,
• . ^>i •Mli. ii.«'.

Az V - raju wysiany (..w.ij.

^^''•- /ViM. \s ioseiuie pi^ywdiicje.

GLOS

w y. ri><ie zbawy czekali od stanów,
Ci Oli ' !i, tasiici od panów.

>» Gdy jxlnvm tcmc duchem,
Wtrz4:»li iii ncuchon,
Oddzirti ii t ieptan pospou
Ze \\ ^arstk pofohi.
I*

—

. u', w pcia.

1 ipiyi zoto cara

i j^ denara I

Na growe 'al.'yki a^t nie \%'yczyta:

Tu ltv' it- I
•

.,i..,.».»-^ |;ino>\ie;

M^ Ale
i

Tu w

Za j.

Szlachetnyci

ijt.Oi) INNY

Wy, cocie wkdy w slraszn\in poarze
^30 Na wieach miasla stawali,

Pfimocy obcych czekali,

(.<»/ wain jioniogly ludy lub mocarzel

•ILOS INNY

N;'.; I;. -^ to. iii'":;dvv riklf byy wieki,
(i ! >rN\;mi«' Mfnclaja zony

N*. - ' tf — zbawienia.
w. 211. W katoPL -ru.

w. 212. Na Knii^:. ar — srebrny pienidz v. Rzymie,
wartoci 10 a.suv^ miedzianych; tu w tnacteniu pie-

nidza WOC^Mf
w 223: dzikie. v. \ go uiyl poela w znaczeniu ironi-

cznem, zat; bowiem niiej (w w. 224-6) przy-
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Na .

Nicp<ys <r imi.
e / :iiM-.

CzuK ._ :...; ^ i.;k1u,

2» Jak powód rsEeki. spii-szyo do \WIum1u.

A ty, mój noc^y szlachetny n.'^rodzfe,

(i(]yl>y w d/'

M^/iiycii bv

Tyby w r:i- v.

2« Tyby. !>ez n*. ,. .^.. ...

Komiii Iwojeini lekkienii

I !iy brtnly i siaWy.

K ti:iAvet rusz^Um z twej ziemi!

Ale II wszystko czucie w>-garzaio!

^^ egnaj wiat }XK-zyjo i sa^lachelna chwao!
Wszystko ulgiio w raciuby:
Suo.h. l<in:jcy w zola dwiku.
Nie ku
Iw losArzcc zcnbv.

*<i Wszy^Uko dzi gjold;^ i biurem.

dwmt ju zcyfnal pod ich pióruii.

klsd Wi)inv frninskifi tnn \k'v1c.i7ni'. I«> f>f)(-7iirir soli-

darno^
dalek.

*

Sl A.

W. '227 \vvprawach krzyiowych; na al — na
sl, 'V

w. 22K na pielgr7vmów Ediajfqrcb do
Z

Hv T\} helnii — niegdy majcy monoA oka-
'-i.

ry, tdaje si, odczyta ten nie-

/ujKinie \v)ia?nu- nai»isany wyraz w rkopisie

1
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r.i.os isNY

Na sobie samym utwierd si, mój ludu.

l'fny. MSAirwaly. z nieba czekaj cudu,

I*nii;nij gon^com pragiueirkan.

.Ktlii;^ (liis/^i iniusn^ i jednem bgd tchnie«iieiii.

NiejHiylojjd bytu zaród w sobie cwwaj,
Jakd jetlwalMiik, z wasnych wntrznoci go snowaj.

Jeeli jr-sl ukryty w twej duszy i ziemi

Ogie i wuMiy i s\n i^ly. ^

'\'o. agDMm nieba, ogniem ^iary tknity.

Nowe, aeione ycie rozpiemi.

MATROSA
Który i gdoie jest ów zdrajca przeklty.

Co lal pkunie tak wity?*
Niedi dla niego <kiefwo nie plomifini,

I)ziivi z wasnego niech pdz^ poddasza,
A jak daieko aiemia si zieleni,

Nitxrh kade idisieblo sen jego wystrasza:
Ni< i w zdrojach pragnienie pije.

Nit' h pokonn glodeni gó echce.
Niechaj go we zasycz^ i mije!
W y>iekle niech zgroB^ przekltych przenika;
N liaj nie ma m^ wspólnika.
\^ znyni ogniem szarpany,
I iech w piekle smka mk odmiany;

am dy. gdzie na dnie
(.:.. , a; morze nicoci nie wieci,
lasn niechaj leci i leci

I nigdy nie padnie!

r.i.os

r. 1^ ojców naszych, nieprzebrany w hwkach,
Pieci si z polskim iKU-odein.

263—I. Niech pijc odczuwa coraz wiksze pragnienie
i jedzc — coraz wikszy gód.
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On go do swobód prowadxU iia (makarh.

Mlekkm wy^uU i miodeni.

Cahy cel atkJ si natchnie siu <»d !Vcn.

Wiara, ludzkot
** A w jiirrsi.irll jogo uiMini.i. m li****^!.

\:i; ,
.1 I I myl {Kwla.

Gdy mu />i..i 1':m! i /Minie dziedaczne.

Narotly oK"iii' /!> i
' il.

Trzyma lui wizi nir i .uime dzicze
^'

I wiemy Zachml /^i^Utwial,

On ojcom l)ywa j)a»raUiich narodów**.

A ,w raju swoj

W^ardzi nr/ki^s/Au h f»grodów.

Sign po owoc nn

2» Nadesza chwila i«'r-- >....za

Z rz^^u ludów iwnycJt.

Na cnocie samej we «»
Obnaonemu z

Góry polchy, morza mu odpady,
'^^ On Ma, wolnoci;? sjiM-^

Z oiwarU) ]ia&zcz w rugi go

Jadco cel sohde wJ^azaiiy.

Ty jego ono4y a^Tóci pr/fniw

Serce do ciiols

a»0 ukach T"--'-' ""

Ty mu w«
Zakaz:) >

Przeto wie*

I

^' Go go u ...*-. . ^i

Przeto, gdy nawet u ^o,

W oczach ibroclni

w. 285: wierny — v »«•

w. 294: r>otcrbht >* inaaenm

^.385 >ny skutkami ibytnirj

wolaoid.
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Przymierza r\\ycicsl\v. z>\-iedzoiiy jak daieoko.

Za cacka {KidaDe ch^^^yiat.

I* Na nim si ciylry lukczemoik swiebno}'}.

Wy-rusy Wyrodnie beacaehie,

DucJi przeNvratoo*ci wszN^stko ii^-ictc spoy,
I podniós >erk>

;

GLOS INNY

I >%y trwaj. UuUl i nawet n& grobie

N iie zdaj o si>l'i<'.

1>. >- wysa dowiadczenia drog,
I)/ . . n Inwae, dzi chce ci OMe m^em.
Tym walca. kti>r\in ci opasa orem.
Bóg <lzicii ipisa w przeznaczenia ksig,

^ e Twoje cnoty - ciytro i potg,
A nawet wasii^i tw sabo przemog.

CHÓR

Szczliwi i ueszczliwi,
Na Jego palncie wyroki.

Bo On w twierdz proci oywi
*» I w proch rozmiecie op(^.

GLOS

(.
"

1 Nvo crfio, (^atrany Boe,
( •

j ziemi odwróci,

Wtedy wesele si sanuci.

ycie nic yje i moc nie moe,
^ \Vle<iy cileb aknie i pragnie woda,

Ifnosr siv l\'ka i szarpie zgoda.

KAPAN
Pan licj^y królów rachuby.

Krew onierza, pol oracza

Kroplami w ksidze ocaiacza:
'•^ Odmierz}.' drogi, którenii

w 110

—

on- <f?iVH r*" — ^i?«» w którym.
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Lakonii }todbojii rioani

W )rvi|Tiifi«> (|i/ 1 <1.> /irii»v

Ni.

nr.'
,

3«<' Pr/.. I \
^

'

|MJ4Uia .

> VO w h .; Jv .

Swiobodny w plisach \xyikoc7.y.

r.ii6R

i:o/x'. j. » w aii*]'

^'' Hy<^ m<>« I iiyl o 1 •

O! lejcie w rooEwarte rany
0<*hlódc ntebic&kiej rosy.

Jakby niewolnik sptany
By wysjty nad swe t\ r

•' Jakby przeczeka swe \o ,

Nie lecc myl w niebiosy?

ch6b

Boe! jak l>]«»:^<i w aob i

By wolnjTii myl^ o '1'

GLOS

Ojczyzna naisza od moraB do mom.
3S6 Nasza od wieków na wieki.

wicie jej grody i góry i rzeki

I mogiami sterczce przestworza:
A gar jej kada krwi ojców kupiona.
A gdzie butwiejgi ich koeici.

*" Tam otarz wiar)', wolitoci,

^mietta mcczeiuiej wskazuje znamiona.
Jako wysoko, góry w mronej szacie,

Bezchniiirni' wznosicie czoo.
Sti'- /.cki. szeroko wokoo

••Srei' jKisY zionie okrafcicie.
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Jak liczne róui>in na&ZN-rh ^"icje zboe,

Nieobesze szumie lasy,

Tak zewszd na wieczne cz^tNy

Pleniic sarmackie ubk)g<>i>aw Boe!

r.l.OS INNY
"^ Zbierze Pan wszystkich rozprószonych •

Wy, ktc>rz>* zoto cioiuiracy kapiecie.

I wy. jak lrz/xla !<»z:icli.

Wy, oscdzit*li na ^^ /aci.

Wy, na algerskim oo mdlejecie brzegu
"'

I w (^K^Th domach ebrzecie noclegu.

Jeszcze zdycie na rodzinne gody.

Na ZTi kaw obchody.

Po lat i w
Lechy solnych ludów

'^ Pocaesi.^ '-M^i,
Natvxly k! :^\.

GLOS INNY

Wnet otzaI hialy s\v.>j,- j»cta zoy
I ze krwi skrzyda olimyje.

Biay i cz>'sty, jak liaraiu-k Ikiy,
AS Krasn chorgi<*Nv lozwijo.

Bdzie s\Tnbol<:n /baw iouia.

Ni ' Ilia.

I*' tudów
I)ro^.^ /iiiwiciela ludów.

CHÓR

'W), /.uiAiW, W zionii pokoju jcie,

Ale obstpcie tron Bo)'

w. 371—375. Polacy w kat l uh, na Sybirze,

walczcy w annji fr /e i emigranci-
tulacze.

w. 382—389. Brodziski daje tu w^raz ^ ^ldom me-
sjanicznym. To tamo niej w w
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I z ziemi raaeiii bUi^jctc.
Niodi ju sw rtVzgc poky.

r.t o\

Zniszczono ojc<W' parni..! :.
^ Przeszo rosnwiBna w ptrrzyny.

Tnijcie, synowie, le prtki
Z kj^awcj Grociowa oAssyiiy.

Tu krew mczeiisk^L i>rzelaino.

Z niej na piersi:ich knrye •-*^'-;-

**" To wasze haso, to miafio.
W niem siostr, tiralem aiy ^^ioscie.

Krzy, na któr>'Tn cJirzcicijante

Mvczesk?ji smicrcigi koiKili.

Zihysngil na Wait}4afiie.
<°^ Królowie przed nim fiadiiii.

O! ty twe prawa gjtt wwfdzie.
Wierzaj i >*7tn^aj Polakiem:
Kiedy olszowy krzy, bdzie
Wolnoci narodów znakiejn.

<'* Kiedy olszowy krzy/ Infl/i.'

Wolnoci n;ir<«i<)\s /,n;»Ki<m

T Md od hrzepi odp>-^vn
W miaslo, gdzie jniste ulic*'.

Cidzie w k^ch )>acz9 <Lzi«'Nvio<\

>•• wiato w oknacii dof^orywa.
Tylko poród królów gnulu
Z rk do rk przecioiizi <*7^ira.

Upojeni — zdrowie ciwa
Pij morderc narodu.

w. 3>i 5. Pnez wywiezienie zbiorów i

w. 396—7. Jako nowe pamitki narodowe
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4r, \\i.,., jialrole roiity

1 nad opicini.

A / 'i.

W i [V.

IX) PTASZKÓW SA MOGILE KOCIiSZKI

Z wolnych krain, o na wiosna przybye.

Wolne — nuc;^ oh^i.yi^--. ,v t cich mogi.

70

W IMIOSMKL' EMIUI MOHELOWSKIEJ

Jeli « na t kart rzucisz kiedy olciem,

Sponmij soh Owca, oo smu1ic!> tny

Na CSBS kro! iicudia swego otl y
Przyby miejsc swej mlodo^ ciessy si widokiem.

^ Chcia i wolno odetchn, zdaa broni szczku.
2Ulala od poganiaczy i od kajdan brzku.
.Vle i Ul — oói zasta? — amitoe Polski szcztki,

{'jstm pr^szio. niknce mlodooi pamiiki.

Wolno maej krainy w dBecisiwie ludon,
>» Prz>' ciele >^:spóliiej TwnHri mem zadunon;

I '2 znalaz aDUMlwychwstame wróce przymioty,

W lar w Boga « Pol^ - i domowe cnoiy.

Do planMw.. Fraszka U zachowaa sie w rkns.
Ir i b 1. Zamojskich nr. 1.186. Powstaa w Kraknwir. adzie
|[><>< t:i s|)«<i7it kitka inirsi<*c> w r. 1833.

W -— =• -^-=
familii MordowtMri. Wi. I . napi-

sany 1' w Krakowie. /.^^•>\\.\\ ^i«' w od-

Ifiisic ¥• .1 1 1. u III 1 1 < > , j ti u w s k i ( ^ o — druk. \^ Swzna-
mch poezjach. 1910.
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D/IADHK
MI.()D7.IKNiP.(.

Dziadku! gdzie tu do&t;i< •-lii<-1>'i?

DZtADRK

O! po chleb raj»o wstac^ lr/«->a.

N.^
. ... '. I*'";-;-'-

'•> Za phmifin I)vx35ie chlei) znojny,

Ale zdrowy i spokojny.

Mt.ODZIF.NIF.C

Gdzie lu s;>, dzia<lku, zai)ao*y?

P7.IADP.K

Soe dni drogi do nkh l)dzio:

Sze dni ol>c4Mtl twoje •»|>rawy.

Dam i prz>szlo niiej na wzgldzie.

Zysk obr 1

Hasaj sol

MI.ODZIKNIKC

A gdzie te tu szkoa l^tlrie?

DZIADEK

NI V jcsl dokoa.
1../ Midz^c CZBS slnioisz.

Zawrolo-iii kIuwy przypacisz.

Ale jest na niebie kania,

Dziedom ziemi Nvci;> otwarta;

,Icst i ksika zi<
"

*> Z której urzy w

DtUdel. w MIS/ ifii A Hi Brodziski « ..>

w wydanym \tivi si^ luiw »i pt. Jutrzenka.
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Jest i serce, s j ludaae;

W z>-skach, slraLich, w fraczkach, w trudzie.
Jedjii drugicJi uc^ saani.

Czule. cz>'niue. pu si w dro^c,
l'cz si ' " '

Nie len Iziesz,

Nie wiele l>vtaj. a zajdziesz.

MI.OD/IKMEC

Odzie tu znale przj-jaoiefta?

DZIADEK

Tego — tylko los udziela;

Nie zlowifiz go wd zlol.
Ni talenlem, ani cnot.
Kto w czas Z}'ska prz>'jaciela.

Pociech i troski splunidta,

.Niech z peni serca wykr^iica!
Bo jako {KjA^i^rza ritu^
Tak (aszy trzeba ucWalu.
Kto bdzie w sowa oszczdny,
Tote otwarty a wi^dny:
Jeeli, nie wiedzie cosniu.

1'cskno ci bdsK ka nieniu:
Gdy i milczy lob wadnie,
Skryty twój onuileic SMn i^adnie;
Kiedy ze i dobre swoje.
Z tob rad wici h tajn:
Jeli powicenie twx>je

Przyjmie jako rrecz zwyczajn:
^^ "> wesela,
^»"

V j.iciela!

MODZIENIEC
A gdzie te tu mio miesdui?

w. 24: Czule. Wcd»u« Brodziskiego serce czue Jest warun-
kiem prawdziwej mdroAd.
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DZIADKK

» G<lzM i(»/-;ma wiedaie *- u /.ka.

Tuiii ruMiz, |>rudbnuj i iii\si o ni«j.

A ^\1>et civ ]>rzcdiniul dogoin,

Jaki saoii jtobie yiyawrzysL.

Bdaie lei to duaca sama,
u M^dra, ciula i weaola

I ooA jencze nad anioa.
Ale to nie Iwój towarz>'sx.

To jest baka twego tchnieniu;

Bóstwo, które wonysz aobie,
*» Niewdeloj' '•' w tobie.

Gdy stw«> syn Adama,
Szukaj, tak jak ty. .st>^-orzenia;

Nie inu casasu na ofiary

Dla ulwom wlaenej inarv
<^ Tatm, gdzie w gospodarnej chatce.

Wida^ kmioty u podwórica:

Gdzie. iKjmocna swojej ni;i!'

N€z)}i gtcKna niiesóka cóika.

Tatni b^d wesoy a fprztcan-,
w \T • *'iDy;

'

okiem.

Nic rvi€ (iod;>j. nie ukrywaj!

Ni wasaycJ) tc " "n iirakiem

Za lei IuIhj ii i a aj.

^ Jej nie /^\\y

Bo, jak (>i.

Tak niiU>sc sjiiiia

Sarna lepszymi w.*..

Gdy lito sercem jej wada,
• A ceni m&ki«-

Gdy nad strój /^lada.
Kiedy wesoej j«a cnoty;

'^i' Gdy — w znacceniu: Skui<
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Gdy ImiUsc mtoamii zronanic;
Ale /.ig;ulac j mnie:

» Jeli dbata. Im-/. {'ara<ly,

O porzdek w dcirnu matki;

Jeli lubi. bez |«r/<vs.a<ly

Dzieci, taiUN-. spifwy, kwi.ilki:

Szalej Zi» ni' to twi /a*\\a.

» Z Opatrzno*-i n.i/.ii.i<-/Mn.i.

MODZIENIEC

(jcLe te tu miesaska wesele?

DZIADEK

Dawno o niem nie syszaJetn,

Mao oi o niem kto powie.

Kiedy w modoci je analeni:
K Ojcem je^o byo zdrowie.

Miao niewwno za on;
Potem, z zasuga cxone.
Dorobio si dóbr wiele.

Dzi podupade, w niedoM,
*"" Chyba gdzie z dsieómd srwararali

MODZIENIEC

A gdzie te tu mieaaka cnota?

DZIADEK

Skrya xa swoje \^Tola.

Oddaiwiui samotnie iyje;

(^idarU J9 ludaie podli:

Z alem przed wiatem si kryje.

Tajnie za wsyalkjoh m modlL
Byl^yy nagroda sobie.

Spokojna czystem swem tchnieniem.
Lecz leraz iyje w aobie.

110 Bo ludzkiem cieq)i oteqemem.
BUL Nar. M. Cliiiil^iti WyMr powjrD. 17
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lll.OD7.IBNtFX

A gdzie tUlaj szczcie bdzie?

DZIADEK

Nic l^^ly il<>

Pytnj o nii^ ^

A! n /.luinc uikoiuu.

i: ( » 1 /r 11
'

i"av i!''iin

\ ni.- / 11 !."j I.

C.ifiyin >\ iiiowic.

\N cjiycli >,.. -. V, vt<-!n,i<-nl;.

Zreszt — zapytaj
>» Umie po polsku, to jk^mc.

125

A gti AU- HV. I ' I

'NIE

D/f Al'l l\

Jeeli nie wiesz od ninVi

To ci pokaaji jo dz

Ani mdrców I' i

Szuuij jej w ni Lu

W czynach i ucznciacii tkliwyri.
* '

" InKizi.

130 I staie.

w lir?: o nirno -- dln nrtmu, zamiast: o nie.

etanie — domylne: w twoim nie-
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»

SPIKWKA

P<^>^jcie,
Ale grajcie.

NiesBcsili^we strony:

Bo tak |)ivv*a.
* Bo tai grv->v?J

Jasio oddaiony.

On omielai.
Rozwesela!

Nienbftunych goci:
A niejedna

Na to, biedna.

Pkala z zaadroici.

Ej, ta zima.

Koca nie ma,
^ Jak amoa sie wlecze;

Jak p:

Przy niiite >i^-\i2ie.

Ju mi ate udecse.

Mnie si mao
-^' tijaAo

Serc- oslanicin:

Gdy odcKH!
I prz>'chod2ti

Z nowem poabegnaniero.

-' W myli moj^j
Tak mi soi.

Jak^ w dzie dzi&iejszy;

SpicwuL NVrdrukowa j Brodziski w 1834 r
1 1 I e n c e.
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Jak 9 sploiiil.

Gdy aiiklonil
Ra2 najoilatoieiBcy.

PopkAJcie.
Alf ui.ii<i''

\ ii s/.« /«;sli\«> • strirtiy.

\\<> t;iU -grywa.

.1 : 1 s I
< ) . »• i ' I : I !

I »I I V

73

DO noc.A nwit: phohy

Na ziemi lak przcslroiiej '

W lak widkiean wi.n. ^v <
wol!

74

DO JANA KOCHANOWSKIEGO

Wielbi ja razem z imktem wielkie gen i

Lec*. Janie z Cranwiasu! ty mi uj^ diLs/s •

Ty mi jtkcA do cichej przyjani stworzony.

Nieokainy. »t od wiata ceniony:

i Nid te nie Nv ^v tobie wid seroe moje:

I ja, z \ób pneMaj^ o wieMoo nie stoj.

DO PANI GADULSKIEJ

CjAery imiiesz joLyial dla naszej ocWody
Wyjedaj — I Uy inne zaf^ndat] narody.

Do BcM dwie proftjr. Frank t. Jak i 21 nastpnych,

wydrukowa Brodziski w 1834 r. w Jtttrience.
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76

hu ilASZKÓW
Was luiiui-a, o ptaszki! koh'sA> z giuazdanii,
NN';is dziwiiie pis:uitMni tnlziaia piódcaaiu;

W as pieni wjiK^ya, któromi 1 lasy

Sainoliu' oywiacie i rolnika \vcz;«sy;

Dla was z gor ro/eslaa chodzQoe stnimieiiio.

Wain opatrz. / siejcym kmieciem, wyywienie;
Was, jak aiiiolkou. skr/ytiy obdarza lekiciemi.

Dala by* iM>sl.in<:uui al nieba do zienii,

. lirow !iit.dtxsicn^ nucc {e swobody,
l*r/<

i>
is<-i przebywacie i zatnknite grody.

Tak yli i Stawteme, szcBDliwe jej dzieci,

W itrz< nawet, *e dusaa, gdy z c«aJa uleci.

Ptasio (Kizirje pióiica, oa gal^iiioe sidzie.

1 ikkI ;;ru]K-ni pie dawn po^ptew^-w-a bdzie...

77

ZIEMSKA NAGRODA

Kiedy by) modym, mówili starzy:

)»Czego nam drag zaohoda
I o czemsi nowcm mar^«
Kiedy si starzBi, wx>laU miodzi:
*>('^emu on z óno^ nie schodzi

I stare raseczy nam gwarz\'?«

On w staro, jak zamodu,
Petnil, co kazat duch wity.y i daala dta narodu,

'" Jemu. sobie iepoj^.

Do ptaszków. \V«* fraszce tej zna wyrane nailadowa-
nic stylu KiM-hanowskicgo.

Zifmska iM];rod«. W pocztkow3rch wierszarh jakby
I h.irakli tystyka stanowiska Broociskiego wobec klasyków
i romantyków.
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Gdy kiedyi. w drww Jego otenhu
Spokoje -

: "*Tmek std^,
O id) ;>cy knkniu

\ nie bdzie.

78

SOWA POETYKA

Nie s/tuL) (>i5ia, ale porzeda %2luka:

1)/K dla fioctów nauka.

79

POCIECHA

Choby roouim znikn uaaedsie.

To razuninych peno bdcie.

m
SAUKA WIATA

Gdy aaaliigB wzi^ ai «M|ydiiL

Wenue aotlno& - i wyagyda .

.. ^1,;.'. bd? micdiy mr^'"^^*^'-""'

AU [/jd - zbkaJ9 s

82*

DO MUZY
Nkgdyi ja zdrój rzeiv^iQcy piem z twojej czary.

Dzi ju Ij^ n dop('>j. prosi siu

/..I

Do Moiy. W.' 2: Ut — p. objain. na str 91. Ut mi
dopój — ponwól sapomniM o nnuUteJ terainiejciooL
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83

DO MOJEGO STOLIKA

t ;imi w)"svouje zorze.

11 »rzy tobie orz.
1 Ni •; staniesz mi za niw,

"lani lub imi poczciwe.

; ale w dzie witeczny
W v\itrc^iv>M iuy^l^ si pu^Muasam nad len caoas konle-

[czny.

Tu
I

cho:cgie>^ici wymiewam odniieoe,
"^'

': ' 'iuny i klasyków wiece;
1 wiata zmiennej obrocie

Ck-Uj pia\\ iuj i starej prostocie.

84

SPOCZYSEK

Koniec >-cia ludzkiego jest kooetn dnia wanie;
Im kto szczerzej pracowa, tern spoicojniej zanie.

85

UDZIAI

nil
' z^sLk -^ i.

T

;

sZ jego < i.

Dd mojego stolika. W. 1—4: aluzje do niespenlonjrch
l>IaniA<. " " - •- -y- -"nr. yciorys we Wstpie).
w. 5: V. lie. Brodziski powica

V .,, mozolnej pracy nad reda-

t- wtzechnego (por. yciorys we
\'.

mezony.
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86

;: iH)i)\\'()jiKA

Gaki inln>' rad dhig.
Jedna nu^drzejszii luwi drug^;

Wtem najghip&39ej niewiedzie co aic ii^dsalo,
WnBBfttai — i wsaystico si nd w bkifeo poleciao.

87

STARY

Ze si zbLidtam do kresu, paniek^ 9i sinuc.

88

PORZDEK
Czyn K lv w .umi • M ' .o ka/.c duch iio/y.

DO MODYCH
^mwAiAde si z yeg/o roii

Wic ^'afin Uay iia bok zjwiae
I naimlrz>' si (lo woli.

Jak si te to \v;nn po's\i<»<i35i«'.

90

KRYTYKA
wTak pisa |u nie iiiodiiie. ofitnDegain Wapaiia!«
- Alboi ja to panienkA na bal w^/muakana?

Do ailDdjrcii. Zwraca si tu P
mantyków. Tak samo we fratzre nastt^pnoj nryiijka.
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DOSKO.SALO
Fól-ksi^dz i pót-lilosof wci aa nas at wodi,
Ale \s UkU>' z pobonym — jak brMia si zgodz

92

1 ten mdrek mia wzio*, eh nit/ \< ry-

•sjj rimiuuj. /' l»re<ijii nikt si iiif doinN >1U?

Mó

URZDNIK
Gdy si dobrze rzdasz w domu.
To na ratusz yn^ji bez srotnu.

94

MOJE WIERSZE

I 'udowe, ale a nie dao:
1 > mi lich« fraszfld rarieciao.

DO CZUEGO
NajMiisz^ jest anioa dusza w luddaem ciele,

(idy aiwilna. cieszc kmych, udaje wesele.

96

EWAS6EUA
< wam ziarna ycia rozesa i>o w ieoie,

A. „„ AJeków dotd ii^iny gryziocie.

Do czirt^s. Fraszka ta. Jak i 7 nastimych, wzita
z edycji Kraszewskiego w 1872 r.
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97

ROZSDEK
Mode serce a >

To rozs^ek lutuni^^sy

98

PLEWO
Nim ziarno wyda mdro prawdziwa,

(ilupstwo iiiie bdzie trzykrotne intwa.

99

Z UISTORJI

Ci tylko u mnie rozumni byli.

Co mieli rozum w stanowczej chwili.

100

POI^KA EKOSOMIKA

Go chopek zbierze, rozproszy panowie.

To paenj tydkawir

DO MLZY

Godzi tn< struny twoje to z dirretem 'yrrpo\N->-m.

To / ctu i z 1

*' z osk<
c zwia^ itu.
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102

MYSI. W SlEliiL

* • -'^ yje, nic ada ac do wiata.
k, cho ku socu wzlata.

103

ZAPRASZA

...... ^.> \^'a>i w powszednim wiecie,
Trasaeczid zostki potrzeba przecie.

104

.Niegdy ja piewa zabawy wieMacze,
DziMaj, o Boe, u Twyci progów pacz.

Tak ^pfAay konik, gdy ka
Od ko8imE6w wysieczona.
Do kocióka si zahka,
Na Tw\*in otarzu piewa i kona.

106

MEIUASKIE WESELE

ko doslrseglo. ni ucho tfysaia,
zyTjBKEeoie Paskie hidanni sgolowato

Na wiecie o^iecanjrm. Mój duch. póki w ciele.

lik •> v>>««> wymarza nieuaskie wesele:
N • : ód tacnnha gorejcjTh wiatów.
\ <;piici ku paomu Karpatów.

Zaprawa. Fraszka la, jak i wydrukowane pod nr. 104.
ifr, 1.- 1 -..I.. .:,, ^. rljp.. urKi i . ., „.. 4605; dmk

/i 1910.
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106

l)(i rii/YJACJÓl.

.Nurh o niiiu- w u ^. w )Nihicadi iwe wi^w-

Na Mssi ja shiw clu* ir skromna; [nin:^

Niecuij pray ucjUach, m io^ici moje
I rozkocuuic piewaj a j-

.

i A lde<lv zionii (ipuszcr^ inicszkaiue,

(

,

. wiece.

I iiioj;; lutiii >Cf.

I iLstrojoitQ L..

>o Grabarz wdrowcom {Mikae j;^ jwlem,

A z Dafny / 'a z<ljcUi wsiga biaa,

Hdzio |K> sl /. wiatrem <vzeleGiaia.

Tmn iKi ij^u, tiwn witnizom;? ci^iz

Dzieci Sl "• i«'i hr/i>Ui ilslvs^:i.

107

ELEGJA

Mojemu sniultieinu dniowi

Miao siy ku upadkowi.

PokKkfeiowa moja pora

Doliykaia ju wiec»>nt.

5 Skrzydami jii niirrc s^*ojemi

Cieniainu kryla wiccauani

Jasnot które jcsecse miaem:
W wÓBcyUte wtrcony oMOMue.
Nieaacseny. jat rndanmiik

10 ZwidhtTii moich dni szukaiein.

Ach Botc! ju rvce 'IV<ije

Laak Twoicli zadarty adroje,

Paamo tydet ju preenKah*.

Które dla mnie saipe tka^*.

Do przy]adól. Druk. w w v il. 1872.
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M (Hlaink dla mnie odzienie:

A jedna Boe. Twe tchnienie

/ >'^'>'ch ziemi mi uniesie.

Jako listek z drzew'a w lesie.

106

W LMIOWIKU...

1'akn Chrystus obdarzy! narody udawione.

Nam. Poakom, denmow^ ynektaai koron^
Padca lo jest konna i noni' Izi.

Krew pod ni dana nowe zl u- ^>rowadzi.

109

NIE ZWAAJ
Nie zwaaj, ie ci zarzut samoiubsAw^ czeka.

Mów o aoite, gdy w sobde ThurtaJH colofwieka.

110

DROBIAZG

Drobiafl^ nie jest btaboci. Drobna w kroplach roaa

P''>'7wi semj i w aoiie odbija niebioMi.

w iTiN-.r-''. ': " rszj'k ten lika

7r'd \vv; jak
>ro-

1 e-

cic-

nej

<»w.
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[ItSS] H9. I>o ptaszków na mogile Kociuszki
7)1. W imionniku K. Morelowskit j

[1834] 71. Dziadek ...
72. piewka .

h KASZKI:
73. Do Uo^a du

,

74. Do I.ili.i \\< i li:i. "'.

75. D< (iulskitj

76. I). .V

77. ZJ.

78. N.
79. P.

80. N;n .

81. Mcdicu>Ai€ wiata .

82. Do Mury
8.'^. D<> stolika

84. Sj. . .

85. Udzia
86. Z i)odwórk:i
87. Siary .

88. Pondek
89. Do miodyci
90. Krytyka
91. Doskonaio^f"
92. Mdrek .

93. iT.--'-''

\n. .M

(1834 35] '.t.'.. 1).

'.•tl \:\\

'.•7. l\^'/ .uli /.

'I.S 1'lfllliosj-

W. / liisturji

lUU. Polska ekonomika
mi. D<. Muzy

w niebie
•% / .i,M .iwa . . .

.'il. 7.al

1 •>.'>. Niebiaskie wesele
106. Do przviació
HI7. KIcpjn

'

[IIH] 1()8. W
1U9. Ni
110. Drobiazg *"y

I
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